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Titel: Internrevisionens relationer – Utveckling för att skapa mervärde  
Bakgrund och problemdiskussion: Internrevisionen har utvecklats från att ha varit en enbart 
redovisningsinriktad företeelse till att numera även vara inriktad på företagets organisation 
och styrning. Nu genomgår internrevisionen förändringar i och med bland annat Koden och 
SOX och därför är det intressant att ta reda på hur internrevisorer, externrevisorer och 
styrelseledamöter anser att internrevision i Sverige fungerar i dagsläget, samt om det 
föreligger skillnader mellan dessa gruppers åsikter. Vidare är frågan om internrevisionens 
relationer med ovan nämnda grupper samt övriga delar av företaget fungerar optimalt eller om 
det finns förbättringsmöjligheter som kan bidra till att internrevisionen skapar mervärde. 
Därför lyder uppsatsens huvudfrågeställning: Hur kan internrevisionens relationer utvecklas 
för att skapa mervärde? 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur internrevisionen interagerar med 
styrelseledamöter, externrevisorer och andra funktioner inom företaget. Baserat på detta ska vi 
sedan identifiera utvecklingsområden samt visa vad som är viktigt i internrevisionens 
relationer för att funktionen ska kunna skapa mervärde. 
Metod: Den ansats vi har valt att arbeta utifrån är både deskriptiv och normativ. Studien 
genomfördes som en kvalitativ intervjuundersökning. Intervjuer har skett med fyra 
internrevisorer, två externrevisorer och två styrelseledamöter. 

Slutsatser och avslutande diskussion: Ett utvecklingsområde vi identifierar är 
internrevisionens målsättning. För internrevisionens relationer är det viktigt att dess 
målsättning sammanfaller med styrelsens, vilket den inte alltid gör idag. Den operationella 
delen är viktig eftersom internrevisionen då söker efter förbättringsmöjligheter på ett 
övergripande plan. Internrevisioner som arbetar enbart med den finansiella delen upprätthåller 
endast en viss standard i företaget och bidrar inte med mervärde och utveckling på samma sätt 
som en operationellt inriktad internrevision kan göra. En annan viktig punkt för 
internrevisionens relationers utveckling är hur mycket som rapporteras till 
styrelsen/revisionsutskottet. Ofta rapporteras endast de problem som återstår till styrelsen. Om 
styrelsen även blir uppmärksammad på de förbättringar som internrevisionen har medfört och 
inte bara det som kvarstår att förbättras, skulle ”kundnöjdheten” hos dem öka och 
internrevisionen skulle därmed få möjlighet att erhålla ökade resurser. Många människor har 
fortfarande kvar en föråldrad syn på internrevision, vilket möjligen drar ner dess status både i 
och utanför organisationen. Det är viktigt att detta ändras eftersom relationen mellan 
personalen och internrevisionen är nödvändig för att kunna genomföra internrevisionens 
förändringsförslag. Vi tror att detta uppnås om man ser varandra som medarbetare. Den mest 
värdeskapande interaktionen mellan intern- och externrevisorer identifieras som ”kostnad – 
nytta-samarbetet”. Metoden innebär att det sker ett utbyte av relevant information men att 
grupperna ändå hålls åtskilda. För att bygga förtroendefulla relationer är det viktigt med social 
kompetens, motivation och empati. Historiskt sett har företagen inte lagt större vikt vid att 
internrevisorer har denna typ av egenskaper, men det är möjligt att en förändring är på väg.
   



 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING..............................................................................................................................................................1 

1.1. BAKGRUND...........................................................................................................................................................1 
1.2. PROBLEMDISKUSSION..........................................................................................................................................2 
1.3. SYFTE ...................................................................................................................................................................3 
1.4. DEFINITION ..........................................................................................................................................................3 
1.5. AVGRÄNSNING.....................................................................................................................................................3 

2. METOD ......................................................................................................................................................................4 
2.1. UNDERSÖKNINGSANSATS....................................................................................................................................4 

2.1.1. Undersökningsmetod ..................................................................................................................................4 
2.2. DATAINSAMLING .................................................................................................................................................5 
2.3. SLUTLEDNINGSMETOD ........................................................................................................................................5 
2.4. TILLFÖRLITLIGHET ..............................................................................................................................................5 
2.5. EMPIRISK STUDIE .................................................................................................................................................6 

2.5.1. Urvalsgrupp ................................................................................................................................................6 
2.5.2. Tillvägagångssätt........................................................................................................................................7 
2.5.3. Frågornas utformning ................................................................................................................................8 
2.5.4. Validitet och reliabilitet..............................................................................................................................8 

3. TEORETISK OCH PRAKTISK REFERENSRAM...........................................................................................9 
3.1. INTERNREVISIONENS UPPGIFT .............................................................................................................................9 

3.1.1. Ramverk.......................................................................................................................................................9 
3.1.2. Vilka företag har en internrevision? .......................................................................................................12 

3.2. INTERNREVISIONENS RELATION TILL STYRELSEN OCH FÖRETAGSLEDNINGEN ...............................................13 
3.2.1. Revisionsutskott.........................................................................................................................................13 
3.2.2. Styrelsens och företagsledningens nytta av internrevisionen ................................................................13 
3.2.3. Hur betraktas internrevisionens rapporter? ...........................................................................................14 

3.3. INTERNREVISIONENS UPPBYGGNAD OCH MÅLSÄTTNING .................................................................................15 
3.3.1. Riskhantering ............................................................................................................................................16 
3.3.2. Kvalitetsstyrning .......................................................................................................................................16 
3.3.3. Värdeskapande inom hela organisationen ..............................................................................................18 
3.3.4. Internrevisionens status............................................................................................................................19 

3.4. INTERNREVISIONENS RELATION TILL EXTERNREVISIONEN..............................................................................20 
3.4.1. Samordning och koordination..................................................................................................................21 
3.4.2. Olika kategorier av samarbete.................................................................................................................22 
3.4.3. Intern– och externrevisionens inställning till varandras arbete............................................................24 

3.5. SAMMANFATTNING AV TEORIN .........................................................................................................................26 
4. EMPIRI ....................................................................................................................................................................27 

4.1. INTERNREVISORER.............................................................................................................................................27 
4.2. STYRELSELEDAMÖTER ......................................................................................................................................35 
4.3. EXTERNREVISORER............................................................................................................................................42 
4.4. FÖRETAG MED EGEN INTERNREVISION .............................................................................................................48 

5. ANALYS...................................................................................................................................................................53 
5.1. UPPBYGGNAD ....................................................................................................................................................53 
5.2. ARBETSOMRÅDEN OCH MÅLSÄTTNING.............................................................................................................54 
5.3. SAMVERKAN MELLAN INTERN- OCH EXTERNREVISIONEN ...............................................................................56 
5.4. HUR ANVÄNDS INTERNREVISIONENS RAPPORTER ............................................................................................57 
5.5. INTERNREVISIONENS KONTAKT MED STYRELSEN.............................................................................................59 
5.6. INTERNREVISIONENS KOMPETENS.....................................................................................................................60 

5.6.1. Certifiering ................................................................................................................................................61 
5.6.2. Kontroll av internrevisionen ....................................................................................................................62 

5.7. UTVECKLING......................................................................................................................................................62 
6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION......................................................................................65 
7. RESULTATETS GILTIGHET ............................................................................................................................68 



 

7.1. KRITISK GRANSKNING .......................................................................................................................................68 
7.2. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ..............................................................................................................69 

KÄLLFÖRTECKNING.............................................................................................................................................70 
BILAGA 1. KORT OM INTERNREVISIONENS UTVECKLING ....................................................................1 

Historisk internrevision ........................................................................................................................................1 
Internrevisionen idag ............................................................................................................................................1 
Internrevision i framtiden .....................................................................................................................................1 

BILAGA 2. FRÅGOR TILL RESPONDENTER ....................................................................................................2 

 



 

 1     

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Revision har sedan mycket länge varit ett sätt att kontrollera företagens räkenskaper. Till en 
början gjordes inga skillnader mellan intern- och externrevisorer då det inte fanns några 
speciella krav eller regler. I samband med industrialismen blev det dock nödvändigt med 
oberoende revisorer eftersom det krävdes av det ökande antalet investerare som saknade insyn 
i företagen. De första företagen i USA som sedan inrättade även omfattande internrevisioner 
var järnvägarna. Föreståndare fanns på stationer över utbredda områden och de centrala 
företagsledningarna behövde därför mer försäkran om att räkenskaperna sköttes korrekt än 
vad externrevisionen gav. På senare år har internrevisionen utvecklats från att ha varit en 
enbart redovisningsinriktad företeelse till att numera vara orienterad även mot organisation 
och styrning av företaget. Enligt Sawyer’s Internal Auditing ska modern internrevision 
tillhandahålla noggrann utvärdering och utveckling av interna kontroller, prestationer och 
omfattande riskanalys.1  

Intern- och externrevisorer utför ibland överlappande arbete på områden som utvärdering av 
de interna kontrollernas funktionalitet och dylikt. Dock har de både professionerna olika mål, 
vilket medför signifikanta olikheter i yrkesgrupperna. En av de största skillnaderna är att 
externrevisionens område är mycket smalare och mer fokuserat på redovisningen medan 
internrevisionen inriktar sig på hela organisationen. Vidare är en betydelsefull skillnad att 
externrevisorerna är helt oberoende och i första hand tillför nytta åt tredje part, det vill säga 
företagets utomstående intressenter.2 Internrevisionen ska i första hand tillföra nytta åt 
företaget, men kan även vara av gagn för till exempel den externa revisionen.3  

För att stärka förtroendet för näringslivet avlämnade den så kallade Förtroendekommissionen 
i december 2004 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).4 Enligt Internrevisorerna, en 
förening för svenska internrevisorer vilken är en del av The Institute of Internal Auditors 
(IIA), får tillämpningen av Koden troligtvis stor betydelse för den svenska internrevisionens 
framtida riktning.5 Det är framförallt reglerna kring styrelsens rapportering beträffande intern 
kontroll som har inverkan på internrevisorernas roll.  

Internationellt sett ser trenden ut att gå mot ändrade förhållanden för internrevisorer då intern 
kontroll mer och mer har börjat handla om riskhantering än om verifiering av enskilda 
finansiella transaktioner. De internationella standarder för intern kontroll som har tillkommit 
under de senaste åren är bland annat Section 404 i Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX) i USA 
och The Turnbull Guidance i Storbritannien.6 Denna utveckling breddar begreppet 
riskhantering till att omfatta ett brett spektrum av risker som företag utsätts för samtidigt som 
intern kontroll explicit länkas till riskhanteringen. Enligt en artikel publicerad i Accounting, 
Auditing & Accountability Journal har internrevisorerna blivit uppmanade av dem som vill 
stärka yrkets professionalism och bidrag till corporate governance, att framhäva sig själva 
som experter på riskhantering. Detta anspråk baseras på internrevisorernas kunskap och 
förtrogenhet med interna kontrollprocesser. Författarna i artikeln avslutar dock med en 

                                                
1 Sawyer et al. (2005) kap. 1 
2 Ibid 
3 FAR II (2004) RS 610 p. 3-4 
4 Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning (2005) 
5 Internrevisorernas webbplats (060225) 
6 Financial Reporting Councils webbplats (060403)  
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obesvarad fråga om huruvida denna förväntning blivit verklighet för internrevisorerna, eller 
om det fortfarande är den gamla rollen som dominerar i praktiken.7 

1.2. Problemdiskussion 
För att internrevision ska vara ett effektivt verktyg för företaget bör utformningen av 
internrevisionens arbete vara noga genomtänkt. Enligt IIA:s riktlinjer för god 
internrevisionssed ska internrevision vara en oberoende, objektiv säkrings- och 
konsultverksamhet som har till uppgift att tillföra värde och förbättra verksamheten i olika 
organisationer.8 Förmodligen kan interna revisorer inte uppnå fullständigt oberoende och det 
är inte heller nödvändigt på samma sätt som för externa revisorer. Men det är däremot 
nödvändigt att interna revisorer får tillräckligt mycket självständighet för att kunna göra 
objektiva uttalanden angående sina iakttagelser. Detta medför ett dilemma som blir uppenbart 
då det ifrågasätts var internrevisorernas lojalitet bör ligga; hos samhället och dess rätt att få 
veta vad som försiggår i företagen, eller hos företagsledningen. IIA fastslog dock 1988 att 
interna revisorer inte är skyldiga att rapportera sina observationer till någon utanför företaget, 
utan endast inom företaget. Det är sedan företagets ansvar att i nödvändiga fall åtgärda 
problemet.9 Då beslutet om att följa internrevisionens rekommendationer eller inte alltså 
ligger hos företagsledningen/styrelsen reses frågor kring hur denna ställer sig till 
internrevisionens rapporter och hur dessa rapporter sedan används.  
De viktigaste områdena inom vilka internrevisionen ska verka är riskbedömning, styrning 
samt intern kontroll.10 Det är dock företagsledningen som avgör hur den interna revisionen i 
företaget ska utformas och vilka områden som ingår i internrevisorns arbete.11 Enligt IIA och 
Sawyer et al. kan en perfekt fungerande internrevision tillföra betydande mervärde till en 
organisation. Internrevisorerna är tillsammans med styrelserna, företagsledningarna och 
externrevisorerna de viktiga hörnstenarna för corporate governance.12 
Den externa revisionen är lagstadgad och kan inte till fullo påverkas av företaget, dock bör 
organisationen försöka dra den nytta som går även av den externa revisionen. För att så stort 
värde som möjligt ska tillföras företaget i förhållande till kostnaden bör intern- och 
externrevisionen enligt vissa koordineras och samordnas så att överlappning och dubbelarbete 
undviks.13 Problemen med att samordna dessa är dock till exempel att de externa revisorerna 
har ett krav på oberoende från företaget samt att de externa revisorerna inte kan förlita sig helt 
på internrevisionens arbete. 

Då internrevision såväl i USA som i Sverige nu genomgår förändringar är det intressant att ta 
reda på hur internrevisorer, styrelser och externrevisorer anser att internrevision i Sverige 
fungerar i dagsläget samt om det föreligger skillnader mellan dessa gruppers åsikter. Vidare är 
frågan om internrevisionens relationer med ovanstående samt övriga delar av företaget 
fungerar optimalt eller om det finns förbättringsmöjligheter som kan bidra till att 
internrevisionen skapar mervärde. Baserat på ovanstående diskussion lyder uppsatsens 
huvudfrågeställning: 

 Hur kan internrevisionens relationer utvecklas för att skapa mervärde? 

 

                                                
7 Spira & Page (2003) 
8 IIA Standarder, Riktlinjer för yrkesmässig internrevision 
9 Sawyer et al. (2005) kap.1 
10 IIA Standarder, Riktlinjer för yrkesmässig internrevision 
11 Sawyer et al. (2005) kap. 1 
12 Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning (2005) 
13 Sawyer et al. (2005) kap. 29 
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Detta ska vi besvara inom ramen för följande fokuspunkter: 

 Internrevisionens relation till styrelse och företagsledning 
 Internrevisionens status och interaktion med andra funktioner i företaget 
 Internrevisionens relation till de externa revisorerna 

Uppsatsen är i huvudsak skriven ur internrevisionens perspektiv. 

1.3. Syfte 
Uppsatsens syfte är att kartlägga hur internrevisionen interagerar med styrelseledamöter, 
externrevisorer samt andra funktioner inom företaget. Baserat på detta ska vi sedan identifiera 
utvecklingsområden samt visa vad som är viktigt i internrevisionens relationer för att 
funktionen ska kunna skapa mervärde. 

1.4. Definition 
Det finns många olika definitioner på ordet mervärde. Med mervärde avses i uppsatsen att 
resultatet från internrevisionen överstiger kostnaden för denna samt att den medför en total 
effektivitetshöjning i företaget. 

1.5. Avgränsning 
I uppsatsens empiriska del utforskas endast internrevisionens relationer med styrelseledamöter 
och externrevisorer. Det förekommer således inget empiriskt material från övriga relationer, 
till exempel med operativa chefer. 
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2. Metod 
I följande avsnitt redogörs för den metod som har valts ut och orsakerna till detta. Syftet med 
avsnittet är att ge läsaren en möjlighet till att skapa sig en egen uppfattning kring 
undersökningens tillförlitlighet och resultat med utgångspunkt i de valda metoderna.  

2.1. Undersökningsansats 
Den ansats vi har arbetat utifrån är både deskriptiv och normativ. Deskriptiv, då vi har 
genomfört intervjuer med olika intressenter. Det gjorde vi för att skapa oss en bild om hur 
internrevision uppfattas och används av extern- och internrevisorer samt styrelseledamöter 
idag. Då syftet är deskriptivt vill man ge en bild av den faktiskt rådande situationen.14  

Ansatsen är även normativ, då vi ville visa hur relationen mellan internrevisionen och de 
andra parterna kan utformas för att skapa mervärde av internrevisionen. Att utföra en 
normativ studie genomförs för att visa på skeva eller orättvisa förhållanden och hur de kan 
förändras.15 Man vill skapa en önskvärd framtid och detta kan skapas genom målmedvetet 
mänskligt arbete. En normativ studie innehåller både en konkret beskrivning av den 
önskvärda framtiden och tänkbara vägar att komma dit.16 

Det går att genomföra en undersökning med avsikt att studera ett problem vid en speciell 
tidpunkt. Det här tillvägagångssättet har använts i uppsatsen, vilken är en tvärsnittsstudie.17  

2.1.1. Undersökningsmetod 
Undersökningens syfte är som tidigare nämnt att ge förslag på hur internrevisionens relationer 
kan utvecklas för att skapa mervärde. Vi har genomfört personliga intervjuer för att kunna 
komma fram till förslag på möjliga förbättringar, genom analys mot den teoretiska och 
praktiska referensramen. Den information vi har samlat in från våra respondenter genom 
intervjuer om deras åsikter och uppfattningar är kvalitativ data. Metoden är öppen för ny 
information och har en måttlig grad av formalisering. De två centrala delarna i denna metod är 
att man genom att på olika sätt samla in information får en djupare förståelse av det 
problemkomplex som man studerar samt att man kan beskriva helheten av det sammanhang 
som detta inryms i. Kännetecknet på denna metod är den närhet man har till den källa som 
man hämtar informationen ifrån.18 Den kvalitativa metoden ger oss större möjlighet än den 
kvantitativa metoden att komma nära vår problemställning. I stället för att vi mäter, registrerar 
och observerar vårt objekt tar vi steget in och försöker att förstå det undersökta. Detta ställer 
högre krav på våra egenskaper som datainsamlare men ger också möjligheten till mer 
nyanserade svar på de frågor vi ställer. I en studie som använder en kvantitativ metod har man 
på förhand bestämt sig för vilka tänkbara slutsatser studien kan leda fram till. I en studie som 
använder kvalitativ metodik har man inte på samma sätt i förväg bestämt vad som kan komma 
fram. Fördelen med en studie som använder kvalitativ metodik är att den tar hänsyn till 
helheten på ett sätt som inte är möjligt när man använder kvantitativ metodik. Fördelarna med 
den kvantitativa metoden är bland annat att man får ett objektivt mått på sannolikheten att de 
slutsatser man kommer fram till är korrekta. Det får man inte i en kvalitativ studie.19 

                                                
14 Holme, I M, Krohn Solvang, B (1991), s. 60 
15 Ibid 
16 Lundahl, U, Skärvad, P-H (1999), s. 237  
17 Gustavsson, B (2004), s. 35-37 
18 Dahmström, K (2005), s. 75, Holme, I M, Krohn Solvang, B (1991), s. 13-14 och Sverkes M (2005) 
19 Handelshögskolan vid Göteborgs universitets webbplats (060403) 
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Motiveringen till valet av kvalitativa intervjuer är att vi anser att det skapar bra förutsättningar 
för ett utförligt underlag till analysen vilket i sin tur gagnar ett bra slutresultat. Det finns 
nackdelar med denna metod eftersom det är svårt för författarna att bedöma ärligheten i 
respondenternas svar. Vi anser dock att de ställda frågorna inte är speciellt känsliga varför vi 
borde ha fått korrekta svar. Respondenterna fick även möjligheten att vara anonyma, men 
valde att delta med namn.  

2.2. Datainsamling 
I undersökningen har använts både primär- och sekundärdata. Primärdata är data som inte har 
funnits tidigare utan man har själv samlat in den genom till exempel mätningar, intervjuer, 
enkäter eller observationer. När man använder sig av redan befintlig data kallas detta för 
sekundärdata, data som inte är insamlade för den egna studien.20 För att kunna skapa oss en 
korrekt förståelse av det valda ämnet inleddes undersökningen med insamling av fakta och 
teorier om internrevision och andra ämnen som går att relatera till internrevision. Vi har 
använt oss av facklitteratur, vetenskapliga artiklar samt relevanta webbsidor och tidskrifter. 
Dessa är sekundärdata då de har insamlats och framställts för annan undersökning än denna.21  
Därefter insamlades primärdata genom personliga intervjuer med extern- och internrevisorer 
samt styrelseledamöter för att vi skulle få en klarhet i de frågor som ligger till grund för vårt 
arbete.22 Valet av personliga intervjuer föll sig naturligt då vårt mål var att belysa attityder 
och uppfattningar om internrevision. Detta är åsikter som är svåra att fånga upp genom till 
exempel en postenkät. Genom våra intervjuer fick vi en djupare förståelse för hur de olika 
parterna uppfattar internrevision, vi fick även möjlighet att diskutera mera ingående om 
internrevisionens relationer. Det var dessutom möjligt att ställa följdfrågor och be 
respondenterna förklara det som var oklart, vilket inte hade gått i till exempel postenkäter.   

2.3.Slutledningsmetod 
Vid slutledningen har utgåtts från en uppsättning teoretiska begrepp hämtade från litteratur, 
vetenskapliga artiklar samt webbsidor, som sedan ställdes mot den insamlade empirin. Detta 
benämns vanligen som deduktion. En deduktiv analys tar sin utgångspunkt i begrepp från 
tidigare forskning.23 
Dock ansåg vi att detta inte skulle räcka, varför vi även hämtade kategorier och begrepp ur 
undersökningsmaterialet, vilket är exempel på en induktiv analys.24 Från vår egen framtagna 
empiri samt litteratur kunde vi sedan identifiera utvecklingsområden för internrevisionens 
relationer för hur dessa kan bidra till att internrevisionen skapar mervärde. Uppsatsens 
slutsatser bygger således på en kombination av den induktiva och deduktiva analysen, en så 
kallad abduktiv analys.25  

2.4.Tillförlitlighet 
Det finns tre krav som ska tillämpas inom klassisk källkritik i den hermeneutiska ansatsen.26 
Det första kravet är samtidskravet. Detta krav innebär att redogörelser i till exempel 
facklitteratur tidsmässigt ska ligga så nära det inträffade i tiden som möjligt. I uppsatsen har 
vi sett till att använda uppdaterad och ny litteratur samt nya artiklar. De webbsidor vi har 

                                                
20 Dahmström, K (2005), s. 75 
21 Ibid 
22 Holme, I M, Krohn Solvang, B (1991) s. 147, Sverkes M (2005), samt Rostvall, A-L, West, T (2005) 
23 Rostvall, A-L, West, T (2005) 
24 Thurén, T (2002), s. 19-21 
25 Rostvall, A-L, West, T (2005) 
26 Gustavsson, B (2004), s. 85 
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använt uppdateras kontinuerligt. Intervjuerna låg så pass nära de kunde den slutgiltiga 
produkten. 
Det andra kravet är att vi som forskare måste undersöka om det finns tendenser till 
förvrängning i litteratur, webbsidor samt intervjuer till författarnas alternativt respondenternas 
fördel. Vi är medvetna om att det vid intervjuer finns en risk att respondenten beskriver en 
överdrivet positiv bild av verkligheten, vilket är svårt för oss att kontrollera. När det gäller 
den litteratur och de webbsidor vi har använt anser vi att de är tillförlitliga då det är välkända 
och seriösa bokförlag och företag som publicerar dem. Vissa artiklar innefattade dock 
författarnas subjektiva bedömningar vilka kan influeras av dessas förförståelse, åsikter med 
mera. Vi var medvetna om detta och vägde in det vid valet av vilken information som skulle 
ingå i uppsatsen.   

Det tredje kravet är det beroendekritiska kriteriet. Det innebär att man måste undersöka om en 
källa har utnyttjat en annan källa. Pålitligheten förstärks inte under sådana omständigheter, 
vilket hade varit fallet om källorna varit oberoende. Vad de intervjuade använde sig av för 
källor var svårt för oss författare att avgöra. Vid de skriftliga källorna antog vi att de som har 
publicerat texterna har lämnat korrekta källhänvisningar. Detta på grund av att vi enbart har 
använt oss av seriös litteratur.  

Det finns relativt lite svensk litteratur på området internrevision. Därför fick vi använda en del 
amerikansk litteratur, artiklar och webbsidor. Vi är medvetna om att vissa amerikanska 
förhållanden inte är applicerbara i Sverige, vilket vi har försökt att ta hänsyn till. Dock är 
amerikansk internrevision mer utvecklad än svensk varför även dessa förhållanden kan vara 
intressanta att belysa. Då sekundärdata användes var vi medvetna om att det är viktigt med ett 
kritiskt förhållningssätt. De källor som sekundärdata hämtas ifrån kan vara partiska, vinklade, 
ofullständiga med mera. Vi använde enbart seriös och känd sekundärdata varför vi anser att vi 
har minimerat risken för felaktigheter. 

2.5. Empirisk studie 

2.5.1. Urvalsgrupp 
Vi har valt att intervjua respondenter som arbetar med eller nära internrevision. Därför 
utfördes intervjuer med intern- och externrevisorer samt styrelseledamöter. Att vi genomförde 
intervjuer med externrevisorer beror på deras interaktion med internrevisorer. Dessutom 
ingick det i studien att ta reda på hur de samarbetar med de interna revisorerna. Att vi 
intervjuade styrelseledamöter beror på att internrevisionen lyder under styrelsen. Studien 
fokuserar bland annat på relationen mellan internrevisionen och styrelsen samt hur styrelsen 
väljer att utnyttja internrevisionen. Anledningen till att intervjua internrevisorer var att denna 
grupp är i centrum för undersökningen. Vi bedömde att de respondenter som är anställda på 
revisionsbyråer men arbetar med internrevision borde ha en större jämförelsemöjlighet mellan 
olika uppbyggnader av internrevision än de som är anställda på företag. För att få så breda 
svar som möjligt lades tyngdpunkten på denna grupp, som har möjlighet att bedöma hur det 
generellt brukar se ut i företag. Vi har dock valt att även intervjua en internrevisor som arbetar 
på ett företag där internrevisionen är under uppbyggnad, för att få ett konkret exempel på hur 
det kan se ut ute i företagen. Dessa val gjordes för att ge bästa möjliga informationen om 
internrevisionens relationer och hur dessa kan utvecklas för att skapa mervärde, inom ramen 
för studien. Eventuella nackdelar med urvalet diskuteras under rubriken ”Kritisk granskning”. 
De representanter som vi utförde personliga intervjuer med är alla etablerade och mycket 
kunniga inom sina respektive områden. Här nedan kommer en kort beskrivning av dem: 



 

 7     

Anders Blomqvist arbetar som Vice President, Internal Audit på Gambro. Han har tidigare 
haft flera höga befattningar inom företaget, bland annat som redovisningschef. 
Peggy Bruzelius arbetar som styrelseproffs i flera olika bolag, bland annat Electrolux, Scania, 
Axfood, Ratos och Husqvarna. 
Fredrik Edman arbetar som externrevisor på KPMG sedan 1999. Han är auktoriserad revisor 
och arbetar mest med större bolag. 
Rasmus Forssblad arbetar som internrevisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PWC) 
som Assistant Manager. Han har arbetat med internrevision i cirka fem år och har tidigare 
varit på bland annat Rikspolisstyrelsen. 

Anders Hult är partner på Deloitte. Han är ansvarig för Enterprise Risk Services och har 
tidigare arbetat som externrevisor. 

Tommy Mårtensson är partner på Deloitte. Han arbetar som externrevisor sedan drygt 30 år 
och arbetar nu huvudsakligen med stora bolag. 

Jan Sjöqvist arbetar som styrelseproffs i flera olika bolag, bland annat Stora Enso, Green 
Cargo, Concordia Bus, Oden och Lannebo Fonder. 

Peter Strandh är partner på Ernst & Young. Han arbetar som internrevisor och är ansvarig 
för Risk Advisory Services. Han är även auktoriserad revisor.  

2.5.2. Tillvägagångssätt 
När vi hade samlat ihop information och satt oss in i ämnet kontaktades de respondenter som 
vi helst önskade intervjua. Vi började med att skicka ut e-postmeddelanden om 
undersökningen och därefter bestämdes tid och plats per telefon alternativt per e-post, med 
dem som var intresserade. Genom kontakter fick vi två av intervjuerna. Innan varje intervju 
skickade vi några dagar i förväg iväg de frågor som skulle tas upp vid intervjutillfället. 
Utskicken bidrog till att respondenterna var införstådda med de frågor som vi tänkte ställa. De 
hade en chans att förbereda sig och tänka igenom svar på frågorna. Nackdelen med att skicka 
ut frågor i förväg är att det finns risk för att spontana svar kan försvinna. Det var dock flera 
respondenter som gärna ville ha frågorna i förväg och vi bedömde att fördelarna väger upp 
nackdelarna. Vi ansåg att vi skulle få ett bättre underlag med den metod vi valde, vilket stöds 
av Emory.27  

Intervjuerna genomfördes genom personliga möten på respondenternas arbetsplatser. Vi 
intervjuade 8 personer, 2 intervjuer med externrevisorer, 4 intervjuer med internrevisorer samt 
2 intervjuer med styrelseledamöter. I början av varje möte frågade vi om det gick bra att 
använda bandspelare, vilket gick bra i alla fall utom ett. Vi anser att användning av 
bandspelare medför att en uppsats tillförlitlighet ökar, då risken för missförstånd är mindre. 
Det finns dock två nackdelar som vi kan se med denna metod, den ena är att respondenten kan 
bli hämmad och det andra är att man får mycket material att bearbeta. Efter varje intervju gick 
vi igenom materialet på bandspelaren samt våra anteckningar. Sedan skickade vi iväg det 
renskrivna materialet till respondenten för godkännande. Detta för att säkerställa att materialet 
var korrekt nedskrivet samt att respondenten hade chans att ta bort och lägga till information. 
Med detta tillvägagångssätt hoppas vi att intervjuobjekten kände sig trygga och litade på oss.  
Intervjuerna var strukturerat upplagda. Detta tillvägagångssätt valdes för att vi skulle kunna se 
likheter och skillnader mellan de olika respondenterna samt att förhoppningsvis kunna dra 
viktiga slutsatser.  

                                                
27 Emory, C W (1985) 
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2.5.3. Frågornas utformning 
För att kunna skapa de frågor som ligger till grund för intervjuerna började vi med att läsa oss 
in på ämnet och skriva referensramen. På så sätt fick vi klart för oss vad internrevisorn arbetar 
med, vilka hans/hennes arbetsområden är och vilka som använder sig av internrevision. Detta 
arbete resulterade i kapitel tre i uppsatsen, vilket sedermera utgjorde grunden för det fortsatta 
arbetet med frågorna. När vi var tillräckligt pålästa gick vi vidare och skrev ner alla frågorna 
vi ansåg vara viktiga och intressanta att få svar på. För att få en bra struktur på 
frågeformuläret delade vi in frågorna i lämpliga grupper. 

2.5.4. Validitet och reliabilitet 
Det är i studien viktigt att materialet är relevant för den valda problemfrågeställningen och 
därmed har hög validitet. Validitet definieras som frånvaron av systematiska fel.28 Validitet 
delas in i inre och yttre validitet. Inre validitet är ett mått på överensstämmelsen mellan vad 
ett mätinstrument avser att mäta och vad det faktiskt mäter. Yttre validitet innebär 
överensstämmelse mellan den valda indikatorn och det förhållande som forskaren avser att 
bedöma.29  
För att vi skulle vara säkra på att få intervjua rätt personer talade vi om per telefon alternativt 
via e-postmeddelande vad vår uppsats behandlade. På detta sätt kunde vi få kontakt med 
personer som hade hög relevans för undersökningen. Vi skickade även iväg de frågor som låg 
till grund för intervjun till respondenterna. Dessa frågor skickade vi iväg några dagar i förväg 
så att respondenterna fick mer tid att tänka igenom svar på frågorna i de fall de önskade göra 
detta. Genom detta tillvägagångssätt försökte vi se till att materialet var relevant för den valda 
problemfrågeställningen.  

Det är även viktigt att det inte blir större slumpmässiga fel i mätvärdena än nödvändigt och att 
mätningarna sker noggrant. Frånvaro av slumpmässiga fel betecknas som hög reliabilitet. För 
en hög reliabilitet ska andra oberoende personer kunna komma fram till ungefär samma 
värden.30 Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet. Det är viktigt att undvika 
slumpens inverkan på själva mätningen.31 För att vår undersökning ska ha så pass hög 
reliabilitet som möjligt har vi tydligt redogjort hur vi gick tillväga vid genomförandet av 
undersökningen. Vid samtliga intervjuer användes de frågor vilka ligger som bilaga. Detta för 
att andra personer skulle kunna genomföra undersökningarna och få ungefär samma resultat. 
Vi har även angett vilka respondenterna var för att öka reliabiliteten ytterligare. 

                                                
28 Körner, S, Wahlgren, L (2002), s. 22  
29 Lundahl, U, Skärvad, P-H (1999), s. 150 
30 Körner, S, Wahlgren, L (2002), s. 22-23  
31 Lundahl, U, Skärvad, P-H (1999), s. 152 
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3. Teoretisk och praktisk referensram 
Detta kapitel har till uppgift att beskriva internrevision för att läsaren ska få en förståelse för 
ämnet. Vi behandlar internrevisionens uppgift, företaget och dess förhållande till 
internrevision, internrevisionens relation till företagsledningen och styrelsen, 
internrevisionens uppbyggnad och målsättning och internrevisionens relation till 
externrevisionen. I samband med dessa delar presenteras modeller och teorier som ligger till 
grund för analysen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teorin.   

3.1. Internrevisionens uppgift 
Internrevisionen granskar organisationens styrning och kontroll för att se till att den är 
tillförlitlig och har integritet. Den kan undersöka att lagar och regelverk följs, att tillgångar 
skyddas, att resurser används effektivt samt att fastställda syften och mål uppnås. 
Internrevision kan hjälpa en organisation att nå sina mål genom att tillföra ett strukturerat sätt 
att värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt 
ledningsprocesserna. Det är viktigt att internrevisionen är oberoende och objektiv.32 Företag 
med en väl fungerande internrevision kan få en bra överblick över sina risker. 
Internrevisionen kan då öka effektiviteten vilket kan leda till besparingar för företaget. I 
samband med nya regler och rekommendationer har kraven på företagens internrevision 
höjts.33 
Det har blivit allt mer populärt bland internrevisorer i Sverige att certifiera sig. Det finns flera 
olika certifieringar som man kan ta som internrevisor. En certifiering innebär att man visar att 
man behärskar ett antal områden som har med internrevision att göra. Certified Internal 
Auditor (CIA) är den enda globalt accepterade certifieringen för internrevisorer.34 För att bli 
certifierad krävs att man klarar fyra delprov. Det första provet behandlar internrevisionens roll 
vid ledning, risk, styrning och kontroll. Det andra delprovet är inriktat på hur man utför 
internrevisionsgranskningar. Det tredje behandlar affärsanalys och informationsteknologi och 
det fjärde behandlar affärskunskap.35 För att bli certifierad krävs inte enbart godkända prov 
utan även minst 120 högskolepoäng, ett intyg om att man är en oklanderlig person samt att 
man har arbetat som internrevisor i minst två år.36  

3.1.1. Ramverk 
Utvecklingen av bolagsstyrning började i USA. Det började med att företagsledningarna i 
vissa stora börsnoterade bolag inte strävade efter att maximera ägarnas nytta utan i stället sin 
egen. Det ledde till att flera ledande institutionella ägare formulerade särskilda riktlinjer för 
hur bolagen bör styras. Det i sin tur ledde till att andra länder formulerade egna riktlinjer för 
bolagsstyrning. Länderna har påverkats av varandra vilket leder till en harmonisering. Nedan 
presenteras relevanta ramverk för uppsatsen samt en definition av internrevision och intern 
kontroll.37 

The Institute of Internal Auditing 
Den globala organisationen för internrevisorer, IIA har satt upp ett ramverk av regler som 
heter The Professional Practices Framework och innehåller en definition av internrevision, 
etiska regler, standarder och andra riktlinjer. IIA:s definition av internrevision lyder: 
                                                
32 Moberg, K (2003), s. 116 samt Internrevisorernas webbplats (060203)  
33 Ernst & Youngs webbplats (060203)  
34 Internrevisorernas webbplats (060326)  
35 The Institute of Internal Auditors webbplats (060326) 
36 Internrevisorernas webbplats (060326) 
37 Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings webbplats (060512) 
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”Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och konsultfunktion, utformad för att 
tillföra värde och förbättra en organisations verksamhet. Det hjälper en organisation att nå 
sina mål, genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat sätt att värdera och förbättra 
effektiviteten i riskhantering, kontroll och ledningsprocesser.”  
God internrevisionssed ska upprätthållas genom riktlinjer för yrkesmässig internrevision samt 
etiska riktlinjer och vägledningar. De etiska riktlinjerna utgår från integritet, objektivitet, 
konfidentialitet och kompetens. Dessa behandlar tre områden: organisationen och 
internrevisorn, utförandet av internrevisionen och hur dess kvalitet kan mätas samt olika typer 
av specialuppdrag. Riktlinjerna för yrkesmässig internrevision består av egenskapsstandards 
och utförandestandards.38 
Internrevisionens egenskapsstandards beskriver internrevisionens egenskaper och behandlar, 
bland annat syfte, befogenhet, ansvar, oberoende och kompetens. Utförandestandarderna 
behandlar kraven på hur en internrevisor ska utföra sitt arbete.39 

Svensk kod för bolagsstyrning 
Stockholmsbörsen började den 1 juli 2005 att tillämpa Koden, som gäller för alla bolag 
noterade på börsens A-lista och bolag på O-listan med ett marknadsvärde över tre miljarder 
kronor.40 Syftet med Koden är att bidra till höjd kvalité inom svensk bolagsstyrning och 
därigenom stärka företagens effektivitet och utvecklingskraft. Det är viktigt att bolagen sköts 
med ägarnas intresse i fokus. Meningen med Koden är att den ska höja företags ambitionsnivå 
i förhållande till den svenska lagstiftningen. I Koden fastställs bland annat att: 

• Det är styrelsens ansvar att se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande 
hålla sig informerad och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. 

• Styrelsen ska årligen avlämna en rapport över hur den interna kontrollen till den del 
den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat 
under det senaste räkenskapsåret. Rapporten ska granskas av bolagets revisorer. 

• I det fall en särskild granskningsfunktion (internrevision) inte finns ska styrelsen 
årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna 
kontrollen motivera sitt ställningstagande. 

Förbättrad intern kontroll bidrar i många fall både till att verksamheten utvecklas och att 
resultatet förbättras. Det är dock inte meningen att styrelsearbetet ska fokusera på till exempel 
huruvida attestregler följs. En annan synpunkt har varit att kostnaden för att etablera en god 
intern kontroll inte får överstiga nyttan.41 Intern kontroll innebär organisation och rutiner, som 
ska se till att redovisningen blir korrekt och fullständig samt att företagets resurser används i 
enlighet med styrelsens och VD:s intentioner. Syftet med intern kontroll över de finansiella 
delarna är dels att snabbt upptäcka fel, dels att förhindra att fel uppstår i redovisningen eller i 
andra ekonomiska rapporter. Detta är viktigt på grund av att dessa fel kan leda till att felaktiga 
beslut fattas, vilket i sin tur kan leda till stora förluster för företaget.42   

För ett företag med god intern kontroll minskar riskerna, överskådligheten ökar och 
revisorerna blir mer kostnadseffektiva. Det är ledningens uppgift att se till att den interna 
kontrollen är god. Bland internrevisorernas uppgifter hör att kartlägga och ge förslag på 

                                                
38 The Institute of Internal Auditors webbplats (060301) 
39 Ibid 
40 Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings webbplats (060403) 
41 Deloittes webbplats (060312), KPMGs webbplats (060312), Öhrlings PricewaterhouseCoopers webbplats, 
(060312) 
42 FAR (2004) 
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förbättringar av den interna kontrollen.43 Nedan sammanfattas argument som oftast förs fram 
angående för- och nackdelar med införandet av regelverk och intern kontroll. 
+ Harmonisering med internationell praxis 
+ Lättare att attrahera utländskt riskkapital 
+ Stärkt kontrollmedvetenhet i organisationen 
+ Eventuellt förbättrad kreditrating, vilket innebär förbättrade lånevillkor 
- Alltför stora kostnader 
- Ledningens och styrelsens tid spenderas på "fel" saker 
- Är ansvarsfördelningen tydlig? 44 
 

 
fig. över det svenska bolagsstyrningssystemet  
 
Sarbanes-Oxley Act 
År 2002 skapades SOX, vilket är ett amerikanskt regelverk som innebär ökade skyldigheter 
för företag vad gäller redovisning och uppföljning. Bakgrunden till lagens uppkomst bottnar i 
de många redovisningsskandaler som USA har genomlidit under senare år. Lagen berör 
främst publika företag i USA och de revisionsbyråer som arbetar med dessa företag. De 
svenska företag som är eller har varit registrerade på de amerikanska börserna samt svenska 
dotterbolag till amerikanska koncerner berörs också av lagen. Syftet med SOX är att 
säkerställa att företag som är börsnoterade i USA har en intern kontroll som fungerar 
ändamålsenligt samt att företagen förmedlar korrekt finansiell information till investerare.45 
Combined Code och Turnbull 
Det var den brittiska Cadbury-rapporten som innebar ett genomslag för bolagsstyrningen i 
Europa. Denna rapport följdes av ett flertal andra som behandlade olika aspekter av 
bolagsstyrning i de börsnoterade brittiska bolagen. Flera av rapporterna har sammanställts i 
den så kallade Combined Code. Senast Combined Code utkom var i juli 2003.46 

                                                
43 FAR, (2004) samt KPMGs webbplats (060303) 
44 Deloittes webbplats (060312), KPMGs webbplats (060312), Öhrlings PricewaterhouseCoopers webbplats 
(060312)    
45 American Institute of Certified Public Accountants webbplats (060312) samt Deloittes webbplats (060312) 
46 Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings webbplats (060403) 
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1999 kom Turnbulls vägledning för intern kontroll för bolag noterade i Storbritannien. 
Turnbull-rapporten hjälper bolag att rätta sig efter kraven på intern kontroll från The 
Combined Code. Turnbull skiljer sig från SOX då den även täcker riskhantering och intern 
kontroll i sin helhet och inte bara den del som är hänförlig till finansfunktionen.47 
COSO – ett verktyg 
I USA bildades 1985 en kommitté med namnet The Committee of the Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission (COSO). Kommittén består av representanter från 
företag, redovisningsekonomer, internrevisorer, externrevisorer, investeringsbolag och New 
York Stock Exchange. De flesta större organisationer använder sig av COSO:s definition av 
intern kontroll, vilken har kommit att bli internationell standard. Definitionen lyder: 
”Intern kontroll är en process [genom] vilken företagets styrelse, ledning och annan personal 
skaffar sig rimlig säkerhet för att företagets mål uppnås på följande områden: verksamhetens 
ändamålsenlighet och effektivitet, den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och 
efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.”48  
Den interna kontrollen ska fungera som ett medel för företagsledningen att på ett bra sätt 
kunna övervaka verksamheten. Det är viktigt att den interna kontrollen är integrerad i 
styrningen av verksamheten. Dock kan den interna kontrollen bara förväntas att ge en rimlig 
säkerhet för företagsledningen.49 
Enligt COSO kan den interna kontrollen delas in i fem delar: 

1. Kontrollmiljö; de förhållanden som påverkar företagets klimat, vilket inkluderar etik, 
ledarskapsstil, integritet, ansvarsfördelning, organisatorisk uppbyggnad samt 
engagemang och styrning från företagsledning och styrelse. Denna punkt utgör 
grunden för de övriga i den interna kontrollen. 

2. Riskbedömning; det görs för att kontrollera att de operationella och finansiella målen 
kan uppfyllas. 

3. Kontrollåtgärder; övervakar att ledningens direktiv och företagets uppsatta mål följs. 
4. Information och kommunikation; det är viktigt att information kommuniceras i rätt tid 

och i rätt form för att företaget ska kunna bedrivas på bästa möjliga sätt.  
5. Övervakning och uppföljning; Det är viktigt att företaget gör en uppföljning av 

resultaten man erhållit. Information ska utvärderas och den interna kontrollen ska 
fungera på ett tillfredsställande sätt för att företaget ska kunna försäkra sig om att 
avvikelser åtgärdas på bästa möjliga sätt. 

Dessa fem komponenter måste fungera effektivt för att styrelse och ledning ska kunna dra 
slutsatsen att den interna kontrollen av verksamheten är effektiv.50 

3.1.2. Vilka företag har en internrevision? 
Internrevisorn är antingen anställd eller hyrs in av företaget. Han/hon arbetar på 
företagsledningens eller styrelsens uppdrag. Syftet är att kvalitetssäkra lednings- och 
styrfunktionerna i företaget. Internrevisionen ska baseras på en riskanalys vilken utgör 
grunden för revisionsplanen. Denna ska sedan godkännas av styrelsen eller ledningen. Det 
resultat som internrevisorn får fram rapporterar han/hon till styrelsen eller ledningen. Genom 
internrevisorernas arbete får ledningen bättre möjligheter att hantera risker som hotar 

                                                
47 Internrevisorernas webbplats (060402) samt Financial Reporting Councils webbplats (060403) 
48 Internrevisorernas webbplats (060310) samt KPMGs webbplats (060310) 
49 FAR (2004) samt The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions webbplats 
(060310) 
50 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions webbplats (060311) 
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affärsmålen. Som underlag för riskbedömning av företaget samlar internrevisorn information 
och uppgifter. Det gör att han/hon får stor insikt i verksamheten och kan identifiera 
förbättringsmöjligheter som kan vara mycket fördelaktiga för organisationen.51 

På börsens mest omsatta-lista har knappt hälften av bolagen egna internrevisorer. Det kan 
vara värdefullt för företag att ha egna internrevisorer på grund av att internrevisionen ger 
ledningen större möjligheter att förhindra uppkomsten av oegentligheter. Vissa andra 
företagen köper in internrevisionstjänsten. Det är bara krav på att bank- och finansbolag ska 
ha en egen anställd internrevisionsledning. En fördel med anställda internrevisorer är att de 
har stor kunskap om själva företaget.52   

3.2. Internrevisionens relation till styrelsen och företagsledningen 
Styrelsen i ett företag har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av 
bolagets angelägenheter. I detta ingår att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation 
och se till att organisationen är utformad så att ekonomin kan kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Då uppgifter delegeras till andra ska styrelsen se till att dessa fortlöpande kontrolleras.53 
Enligt Sawyer et al. har styrelsens ansvar blivit mer krävande (framförallt i USA efter 2002) 
och styrelseledamöterna har all anledning att noga överväga vilka av ledningens föreslag som 
är lämpliga att stödja.54 Internrevisionens bidrag blir extra viktigt för styrelsen för att de ska 
kunna möta de ökade kraven, då styrelsen inte har möjlighet att själva kontrollera en stor 
organisation.55  

3.2.1. Revisionsutskott 
Det är obligatoriskt för bolag av allmänt intresse att ha ett revisionsutskott. I utskottet ska det 
sitta minst en oberoende ledamot med kompetens inom redovisning och/eller revision.56 I de 
svenska företag som lyder under Koden ska styrelsen upprätta ett revisionsutskott.57 Väljer 
dock ett företag att inte göra detta ska de ge en förklaring till varför, då Koden bygger på 
principen ”följ eller förklara”.58 Det är revisionsutskottet som ska utöva tillsyn över rutinerna 
för redovisning och finansiell rapportering samt över internrevisionen i företaget. 
Revisionsutskottet ska upprätthålla och effektivisera kontakterna med företagets revisorer. 
Utskottet ska även utvärdera revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Den ska följa 
hur redovisningsprinciper och krav på redovisning utvecklas samt diskutera andra väsentliga 
frågor som har samband med bolagets ekonomiska redovisning. Iakttagelser ska 
revisionsutskottet rapportera till styrelsen.59 

3.2.2. Styrelsens och företagsledningens nytta av internrevisionen 
Internrevision har utvecklats för att uppfylla styrelsens och företagsledningens anspråk och de 
mest effektiva internrevisorerna håller ledningen och organisationen i spetsen för sin egen 
planering. Internrevisionens mål bör enligt Sawyer et al. sammanfalla med ledningens vilket 

                                                
51 Dagens Industris webbplats (060225), Internrevisorernas webbplats (060227) 
52 Dagens Industris webbplats (060225) 
53 ABL (2005:551), 8 kap. 4§ 
54 Sawyer et al. (2005), kap. 30 
55 Ibid, kap. 1 
56 Svenskt Näringsliv – Confederation of Swedish Enterprises webbplats (060404) 
57 SOU 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning kap. 3.8 
58 Ibid, kap. 1.2 
59 FARs webbplats (060328) 
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medför att internrevisionen tillför mest värde då de positionerar sig inom områden som är 
essentiella för styrelsen och därmed organisationen.60 
Då företag idag har blivit enorma komplexa system är internrevisionens bidrag synnerligen 
viktigt. Det är i sådana organisationer omöjligt för styrelsen respektive ledningen att övervaka 
alla de aktiviteter och funktioner för vilka de är ansvariga. Dock är det oundvikligt att 
oövervakade funktioner försämras och områden utan tillsyn förlorar sin effektivitet. I dessa 
fall behövs en pålitlig och kvalificerad assistans med samma målsättning som styrelsen, till 
exempel en internrevisor.61   
Den styrelse som inte har full kontroll över sin organisation kommer förr eller senare att stöta 
på problem. Internrevisionen kan då identifiera problemet och föreslå lösningar. Det är dock 
styrelsen, inte internrevisorerna som fattar det avgörande beslutet. Internrevisionen kan endast 
bistå med information eller bekräfta riktigheten i de uppgifter på vilka besluten fattas. De kan 
också utvärdera effekten av olika beslut samt peka ut risker som inte förutsågs av ledningen.62 
Då styrelsen fattar beslut om att godkänna eller inte godkänna ledningens förslag kan 
internrevisionen verka som en oberoende informatör.63 Tyvärr är det enligt Sawyer et al. 
många styrelser som inte är fullt medvetna om detta mervärde som kan genereras av 
internrevisionen utan endast utnyttjar funktionen för att verifiera finansiella transaktioner.64 
Historiskt har internrevisionen arbetat med just den typen av bekräftanden, men det finns som 
tidigare nämnts tendenser mot att internrevisionen åläggs mer omfattande arbetsområden. 

I en artikel publicerad i Financial Executive presenterar Campbell et al. en modell för hur 
internrevisionen aktivt kan arbeta för att skapa större värde. En nydanande infallsvinkel är att 
internrevisionen bör profilera sig och inta en mer kundfokuserad inställning. Styrelsen blir en 
viktig ”klient” att prestera värde till då det är denna som i första hand avgör hur 
internrevisionen ska arbeta och hur mycket pengar den får kosta. Artikeln antyder att även de 
olika enheterna går att betrakta som kunder såtillvida att internrevisionen ska sträva efter att 
visa dem vilket värde internrevision tillför. Författarna presenterar en modell vars syfte är att 
mäta vilket värde internrevisionen tillför företaget. Modellen heter The Capability Maturity 
Modell (CMM) och består av åtta kompetensområden. Varje område kan karaktäriseras av 
olika nivåer, från ett stadium som kräver förbättring till ett stadium av förstklassig 
tillämpning.65 Ett av dessa områden är ”styrelsens involvering”, vilket presenteras i detta 
kapitel. Vi återkommer till resterande områden senare i uppsatsen, då de är relevanta. 

 Styrelsens involvering: En internrevisionsavdelning som arbetar under förstklassiga 
metoder har nära kontakt med styrelsen. De arbetar tillsammans för företagets 
intressen och styrelsen kan informeras om eventuella diskrepanser och möjligheter till 
förbättring. Det andra extremfallet är då att internrevisionens kontakt med styrelsen är 
obefintlig samt att styrelsen inte kan utpeka värdet med internrevisionen.66  

3.2.3. Hur betraktas internrevisionens rapporter? 
En förutsättning för en värdeskapande internrevision är att dess rapporter tas på allvar och får 
någon form av effekt. En studie från Nya Zeeland visade att de internrevisorer som hade en 
klart formulerad rapportstruktur från chefer på mellannivå och ända upp till styrelsen och/eller 
revisionsutskottet hade störst inflytande. Internrevisorernas auktoritet att göra en formell 
                                                
60 Sawyer et al. (2005), kap. 1 
61 Ibid  
62 Ibid 
63 Ibid, kap 30 
64 Ibid, kap. 1  
65 Campbell et al. (2006)  
66 Ibid 
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rapport till styrelsen verkade influera deras möjligheter att ingripa, eller hota med att ingripa. 
Det visade sig dock att en sådan formell rätt att rapportera inte nödvändigtvis hade någon 
effekt om den inte åtföljdes av support och vanor av mer informell karaktär.67 Här presenteras 
det andra området i CMM-modellen vilket belyser ovanstående.  

 Rapportering och kommunikation: Författarna visar att rapportering och 
kommunikation optimalt ska ske regelbundet och att internrevisionen bör ha 
implementerat någon typ av balanserat styrkort med indikatorer på ledande såväl som 
eftersläpande funktioner. Detta ska kommuniceras till styrelsen och även finnas 
tillgängligt i elektronisk form. I de fall området ligger på förbättringsstadiet, det vill 
säga behöver förbättras, sker rapportering mer sällan och ibland oregelbundet. 
Rapporteringen sker då ofta bara om man identifierat problem som måste tas upp. 
Genom att se till att internrevisionen här ligger på det förstklassiga stadiet ökar 
kundnöjdheten hos styrelsen.  

3.3. Internrevisionens uppbyggnad och målsättning 
Enligt Sawyer et al. ska internrevision bedrivas som en oberoende part vilken lyder under 
styrelsen. Internrevisionsavdelningen på företag har ofta stor kunskap och erfarenhet om 
företaget vilket innebär att de är den optimala parten att utvärdera verksamheten. De agerar 
som en oberoende utvärderingsaktivitet som granskar, mäter och bedömer hur adekvata 
kontrollerna är samt hur effektiv organisationen är. Internrevisionen är i många fall involverad 
inom i princip alla områden relaterade till organisationens styrning och riskhantering.68  
Internrevisionen verkar idag inom tre fundamentala kategorier: finansiell, compliance (det vill 
säga efterlevnad) och operationell. De tre kategorierna tillskrivs olika prioritering och vikt i 
olika organisationer. Den finansiella delen fokuserar på analys av ekonomiska aktiviteter som 
mäts och rapporteras genom redovisning. Compliance innebär genomgång och granskning av 
finansiella och operationella kontroller och transaktioner för att se hur de stämmer med 
gällande lagar och standarder. Den operationella delen fokuserar på att genomlysa 
funktionerna i organisationen för att bedöma hur väl dessa uppfyller krav på effektivitet och 
produktivitet.69 Vilken av dessa inriktningar som prioriteras och vilken omfattning 
internrevisionen har varierar kraftigt mellan olika företag. Det som påverkar internrevisionen 
är företagets syfte, storlek och struktur samt av personer inom eller utom organisationen. Det 
är dock nödvändigt att företagen följer riktlinjer för god internrevisionssed för att 
internrevisorerna ska kunna fullgöra sina skyldigheter.70 Enligt FARs idealbild ska 
verksamheten innefatta någon eller några av följande åtgärder. 

• Genomgång och övervakning av redovisningssystem och system för intern kontroll 
samt förslag till förbättringar av dessa system. 

• Granskning av ekonomisk och annan för företaget väsentlig information. 
• Genomgång av verksamhetens ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet. 
• Genomgång av efterlevnaden av lagar, föreskrifter och andra externa krav samt 

företagsledningens riktlinjer och direktiv jämte andra interna krav.71  

                                                
67 Van Peursem (2005) 
68 Sawyer et al. (2005) kap. 1  
69 Ibid 
70 The Institute of Internal Auditors webbplats (060227) 
71 FAR II (2004), RS 610 p. 5 
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3.3.1. Riskhantering 
Internrevisionsteam som skapar värde till funktionerna de reviderar genom riskhantering är en 
växande trend.72 En studie av Goodwin visar att riskhantering tar upp mindre än 20 % av 
internrevisionens tid. Dock verkar internrevisionen i många fall vara involverad i 
riskhantering på ett eller annat sätt.73 Beumer visar i en studie hur internrevisionen kan 
samarbeta med Enterprise Risk Management (ERM) för att skapa värde och support för 
organisationen. De två avdelningarna delar samma primära syfte, nämligen att minimera 
risken att företaget inte når sina mål. Här föreslås att COSO:s ramverk används som modell 
för att inspektera kvaliteten på de interna kontrollerna och riskhanteringen.74 

Då internrevisionen använder ett riskorienterat angreppssätt är det enligt Beumer ett effektivt 
verktyg och en värdeskapande tillgång för organisationen.75 Det finns enligt McNamee & 
Selim två vanliga svagheter i internrevisionens riskhantering. Den ena är att internrevisorer 
fokuserar för mycket på att mäta riskfaktorer snarare än själva den underliggande risken. Om 
den underliggande risken sedan förändras blir det fortfarande samma riskfaktorer som mäts. 
Den andra identifierade svagheten är att internrevisionen ofta fokuserar på risker enbart vid 
planeringen. När den sedan är klar ändras fokus till det interna kontrollsystemet. Det är ofta 
de interna kontrollerna som testas och rapporteras till ledningen, inte riskerna.76 

 Här presenteras ytterligare en del av CMM-modellens åtta delar; ”Riskhantering”. För 
organisationer som befinner sig i förbättringsstadiet gäller att när en risk är 
uppskattad/fastställd hanteras den utan någon inblandning från internrevisionen. Det 
görs inte heller någon proaktiv riskuppskattning. Effekterna av förändrade interna 
kontroller bedöms inte. Då organisationen befinner sig i ett förstklassigt stadium har 
internrevisionen riskhantering på sin agenda. Förbättrad riskhantering är nästa steg 
efter inrättandet av SOX. Värdeskapandet består här av att minimera kapitalbehovet 
som krävs för att klara av riskhanteringen. Det är ett ytterligare incitament att följa 
SOX 404:s krav på dokumentation, vilket hjälper företaget att även se möjligheter med 
riskerna. Områden som bör undersökas för att identifiera vilket stadium organisationen 
befinner sig i är således vad som händer när internrevisionen identifierat en risk, 
huruvida effekten av förändrade kontroller bedöms samt om internrevisionen kan 
minska kostnaderna för riskhantering.  

3.3.2.  Kvalitetsstyrning 
En del av internrevisionens arbete är att stödja och underlätta förbättringar genom att 
identifiera alla tillkortakommanden och möjligheter till utveckling, detta kan även benämnas 
kvalitetsrevision.77 Kvalitetsrevision kan sägas tillhöra den operationella delen av 
internrevisionens arbete eftersom den fokuserar på att genomlysa företagets funktioner.78 
Det finns dock en debatt angående huruvida internrevision kan medföra förbättringar och på 
så vis skapa mervärde. En ståndpunkt är att en dynamisk och proaktiv internrevision definitivt 
kan introducera framsteg medan en statisk revision endast hjälper till att upprätthålla 
minimikravet av standarden och därmed inte kommer att resultera i några nya uppryckningar. 

                                                
72 Hyland & Verreault (2003) 
73 Goodwin (2004) 
74 Beumer (2006) 
75 Ibid 
76 Hyland & Verreault (2003) 
77 Blackmore (2004)  
78 Sawyer et al. kap. 1 
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Internrevision som inte är omsorgsfullt utförd kan dessutom frambringa negativa tendenser 
som till exempel ökad stressnivå bland de anställda.79  
Kvalitetsrevisionen ska avgöra om företaget gör som de säger att de gör och huruvida dessa 
arrangemang är lämpliga för att uppnå sagda mål. Enligt tidigare forskning är 
kvalitetsrevisorer inte alltid de mest välkomna kollegorna vilket medför att sättet de utför 
revisionen, baserat på deras personlighet och utbildning är av stor betydelse. Viktiga faktorer 
för kvalitetsrevisorer att behärska före, under och efter en revision inkluderar effektiv 
kommunikation, ändamålsenlig planering, empati, objektiva kriterier, fokusering på system 
och dess problem, inte på individer, att konsultera innan beslut fattas samt förmågan att bygga 
förtroendefulla relationer.80  
Inom all litteratur kring kvalitet är utvärdering av prestationer samt implementering av 
förbättringar en essentiell del av organisationens framgångskoncept. Traditionell 
internrevision fokuserar mycket på fakta, men en utmanande uppfattning är att fakta 
visserligen är viktiga men att revisionens fokus bör ligga på utvärdering av system. Därifrån 
ska revisionen tillhandahålla feedback angående hur adekvata dessa system är, hur väl de 
implementerats samt hur effektiva de är. Det är denna information som ledningen har nytta 
av. I en studie av Blackmore, kring hur internrevisionen på universitet i Storbritannien lever 
upp till detta konstateras att trots försök att fokusera på vägen till målet och inte bara 
resultatet i sig var det enbart resultatet som mättes. Internrevisorerna fokuserade på system 
snarare än på individer men det rådde ändå en panikartad stämning bland personalen då det 
var internrevision. Slutligen konstaterar författaren att ”gamla vanor är svåra att ändra” vilket 
innebär att det mesta blev som vanligt när internrevisionen väl hade lämnat avdelningen. 
Författaren konstaterar att för att internrevisionen ska kunna tillföra värde till organisationen 
måste metoder samt attityder till internrevisionen förändras.81 
Det är idag en debatt kring vilket syfte internrevisionen har i kvalitetsstyrning och huruvida 
den tillför något egentligt värde. Många verkar överens om att revision ska användas för 
kontinuerlig förbättring men frågan är hur detta praktiskt kan och ska genomföras. Det finns 
en utbredd uppfattning bland revisorer och klienter att internrevisionens uppgift endast är att 
verifiera hur väl regler och standarder efterföljs utan att göra en bedömning hur väl dessa 
standarder är lämpade för sitt syfte samt hur effektiva kvalitetssystemen är i strävan att uppnå 
kvalitetsmålen. Att enbart följa etablerade standarder leder inte automatiskt till förbättring 
utan dessa företag behöver en välplanerad och kompetent internrevision som strävar efter att 
identifiera förbättringsmöjligheter.82 

 En punkt i CMM-modellen som belyser ovanstående är ”Processer” Då 
internrevisionen befinner sig i ett optimalt tillstånd kan den tillhandahålla benchmark-
information från industrin eller riskuppskattningar till den som ansvarar för respektive 
process. Detta tillför värde till den ansvariga för avdelningen genom att skapa rimliga 
målsättningar som denna kan sträva efter att uppnå. Värdet består också i att 
internrevisionen i denna process får ökad förståelse för processen och därmed kan 
komma med förbättringsförslag i syfte att driva ut kostnader och öka vinsten. Då 
internrevisionen befinner sig i förbättringsstadiet används i sämsta fall odefinierade 
metoder och ickekonsistenta processer. Interna kontroller testas och dokumenteras 
endast för SOX och det sker inga cykliska förbättringar.  

                                                
79 Blackmore (2004) 
80 Ibid 
81 Ibid 
82 Karapetrovic & Willborn (2001) 
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Karapetrovic & Willborn beskriver revision som ett system av mycket hög vikt. Om systemet 
är dynamiskt och adaptivt säkerställs kontinuerlig förbättring av såväl revisionssystemen som 
relaterade styrningssystem. Detta ökar behovet av större fokus på de mest betydelsefulla 
frågorna inom styrningssystemet vilket orsakar en mer prioritetsbaserad revision snarare än 
ett procedursbaserat system av delrevisioner oberoende av varandra. Den traditionella 
procedursbaserade revisionen schemalägger revisionen baserat på tidsintervaller och medför 
endast att nivån på systemet i bästa fall når önskad effektivitet, men inget mervärde. 
Prioritetsbaserad revision är däremot ett dynamiskt system där extra fokus läggs vid områden 
som bedöms som viktigast. Därefter sker en konstant övervakning och uppföljning av de 
implementeringar som föreslogs initialt. Då nås de ursprungliga målen snabbare varefter nya 
mål och riktlinjer kan upprättas i ansträngning efter kontinuerlig förbättring och mervärde.83  

3.3.3. Värdeskapande inom hela organisationen 
I dagens hårda konkurrens är det viktigt såväl för företag som för enheter inom företagen att 
skaffa sig strategiska fördelar. För de delar av en organisation som består av staber kan detta 
vara särskilt betydelsefullt då de inte direkt kan rapportera någon vinst eller vilket bidrag de 
har till organisationen.84 Exempel på sådana funktioner är internrevisionen och Human 
Resource (HR), två funktioner vilkas värdeskapande erkänns allt mer.   

Enligt Hyland & Verreault står internrevisionen under press att inta en mer strategisk 
inriktning i försök att bistå organisationen med konkurrensfördelar. Den traditionella bilden 
av internrevision har varit att enheten granskar att företagets policy och interna kontroll 
efterlevs. Detta är fortfarande en viktig del i internrevisionens uppgifter, men organisationer 
kräver i regel även att internrevisionen ser de övergripande operationella och strategiska 
riskerna.85 Internrevisionen möter enligt Hyland & Verreault utmaningar på tre fronter. För 
det första står internrevisorer inför ett paradigmskifte från att ha varit inriktade på 
efterföljning av regler och kontroller till att fokusera på riskhantering. För det andra måste 
internrevisionen numera svara upp mot efterfrågan från styrelser på en filosofi som adderar 
värde till organisationen. Internrevisionen möter dessutom enheter med olika behov och för 
att ge förstklassig service krävs en förståelse av enheternas anspråk, om internrevisionen ska 
kunna bidra med mervärde. Detta gäller såväl internrevisionsavdelningar inom företag som 
inhyrda internrevisionsteam.86  
Internrevisionen har normalt sett en expertis inom finansiella mätningar och kan således 
leverera värde på det området. För att även kunna ha en värdeskapande relation med 
ickefinansiella funktioner som till exempel HR krävs en uppdaterad kunskap kring forskning 
som visar vad som genererar värde inom HR-funktionen. Med sådan kunskap kan 
internrevisionen fungera som ett bollplank till en strategiskt inriktad HR-funktion, alternativt 
verka för en positiv förändring för HR-funktioner som inte har kommit så långt i sin 
utveckling.87 HR-avdelningar har historiskt sett dominerats av administrativa aktiviteter och 
ledningen ansåg ofta att personal var en kostnad (som borde minimeras). En konceptuell 
förändring har sedan dess skett och personal ses numera som en värdeskapande resurs och 
konkurrensfördel. Trots att det råder relativ enighet kring att HR är en viktig del i 
organisationer är det få som faktiskt mäter dess positiva finansiella effekter. En trolig 
anledning till detta är svårigheten i att utföra sådana mätningar. Mätningsproblemet skapar ett 
utmärkt tillfälle för HR och internrevisionen att interagera och fastställa vilket värde olika 

                                                
83 Karapetrovic & Willborn (2001) 
84 Hyland & Verreault (2003) 
85 Ibid 
86 Ibid 
87 Ibid 
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HR-aktiviteter skapar. En strategisk implementering av detta möter kraven på såväl en 
värdeskapande internrevision som på en välutvecklad HR-funktion.88 
För att kunna tillföra värde till hela organisationen är följande punkter från CMM-modellen 
viktiga: 

 ”Strategi” En internrevisionsavdelning tillhandahåller mervärde då företagets olika 
enheter ser den som en nyckelpartner i affärer. Denna breda roll eliminerar den gamla 
polisiära pekfingerrollen. Dessa avdelningar ser internrevisionen som ansvarig för en 
lyckad implementering av avdelningens strategi. För att lyckas uppnå detta steg måste 
internrevisionen börja med en god kommunikation med avdelningarna samt föra 
strategisk planering med enheten ifråga. Då organisationer befinner sig i 
förbättringsstadiet är internrevisionens strategi inte sammanlänkad med företagets 
strategi. Kommunikationen är sporadisk och inga mallar för arbetet finns, alternativt 
används inte. Fokus ligger på fältarbete och tester.  

 ”Klientservice” Utmärkt nivå på detta område är då företagsenheterna har kontroll 
över sina processer vilket ofta kräver ändrade organisatoriska direktiv. Det sätt som 
föreslås är att ett riskhanterande utskott tillsätts, med direktiv från företagsledningen. 
Personerna i utskottet blir snabbt ansvariga för sina respektive områden och detta 
lämnar internrevisionsgruppen fri att fokusera på värdeskapande aktiviteter som 
överblick och förbättringsförslag till företagets processer. I förbättringsstadiet ligger 
fokus på revision i form av verifiering och övervakning snarare än relationsbyggande 
och värdeskapande till avdelningarna.  

 ”Teknologi” Att införliva kontroller i system skapar övervakningsmöjligheter över 
dessa system. Avancerade system kan till och med sända signaler till ledningen ifall 
oönskade aktiviteter verkar förekomma. På detta sätt kan problemet åtgärdas direkt 
istället för att det uppmärksammas senare och då har kostat mer. Då organisationer 
befinner sig i förbättringsstadiet är teknologin underutnyttjad vid tester, 
dokumentation och riskhantering. Systemen kan vara dåliga och sakna förmågan att 
hantera aggregerad data. 

3.3.4. Internrevisionens status 
På senare år har internrevisorers roll enligt Sawyer et al. stärkts avsevärt då yrket utvecklats 
från att ha fungerat som en ”assistent” åt externa revisorer till att vara en egen respekterad 
profession. Vad som har bidragit till denna förändring är enligt Sawyer et al. bland annat den 
ökade professionalismen hos internrevisorer samt förändrade tankesätt och regler kring 
revisionsarbete.89 Det finns inget formellt krav på att en internrevisor ska ha någon speciell 
utbildning, men de flesta internrevisorer är idag mycket kvalificerade.90 IIA framhäver vikten 
av att internrevisionen har en oberoende ställning i förhållande till organisationens 
avdelningar och rapporterar till styrelsen eller revisionsutskottet. Idealet bör vara att 
internrevisionen inte har ansvar gentemot någon lägre nivå i organisationen än högsta 
ledningen.  

En studie av Goodwin visade att det förelåg skillnader mellan den privata och den offentliga 
sektorn gällande till vilken nivå av organisationen som internrevisionen rapporterade till. I 
den privata sektorn var det betydligt fler som ansvarade inför en lägre nivå än högsta 
ledningen och därmed eventuellt inte hade den oberoende ställning som vore optimalt. Enligt 

                                                
88 Hyland & Verreault (2003) 
89 Sawyer et al. (2005) kap. 29  
90 Internrevisorernas webbplats (060227) 
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Goodwin har dock de flesta cheferna för internrevisionsteam tillgång till revisionsutskottet 
men den dagliga rapporteringen sker ofta på en lägre nivå. Rutinerna för den dagliga 
rapporteringen och till vem den sker inverkar på internrevisorernas status inom 
organisationen. Studien identifierar även ett samband mellan internrevisionens status i 
organisationen och huruvida personalen på internrevisionen är fast anställda professionella 
utövare eller om det är personer som är där tillfälligt för att få en inblick i verksamheten. De 
senare anses inte ha något stort intresse av att utveckla organisationens internrevision då de 
ändå snart ska flyttas till någon annan position. Andelen personer i internrevisionen av detta 
slag var betydligt större i privata organisationer och författaren konstaterar att 
internrevisionen verkar har högre status inom den offentliga sektorn.91 I Goodwins studie var 
det många som kommenterade att internrevisorer har erhållit ökad status i sina relationer med 
företagsenheterna på senare år. Dock var det flera som menade att internrevisionen måste 
hålla en högre status och ha större stöd från ledningen än vad som föreligger idag.92  

Trots att internrevisorsyrket enligt många blivit alltmer värdefullt varierar tillvaratagandet av 
internrevisorernas kompetens bland företag. Deras ansvar skiljer sig stort, mycket beroende på 
arbetsgivaren. Vissa internrevisionsavdelningar består endast av en eller två anställda som 
använder större delen av sin tid med att utföra rutinarbete. Andra avdelningar är stora och där 
har de anställda i många fall olika ansvarsområden, inklusive flera områden som inte har med 
redovisning att göra. Internrevisorerna kan till exempel vara involverade i den operativa 
revisionen eller ha expertkunskap av att utvärdera datasystem.93 
För att vara effektiv, måste en internrevisor vara oberoende från verksamheten och personerna 
som verkar i företaget, men han/hon kan inte vara oberoende från företaget så länge det finns 
ett arbetsgivare - anställd förhållande. En nackdel för internrevisorerna har tidigare varit att 
många utomstående personer har varit ovilliga att lita på information som endast har varit 
kontrollerad av internrevisorer på grund av deras brist på oberoende. Detta har dock blivit 
bättre.94 
I och med att internrevisorns roll blir allt viktigare ökar även deras status bland andra personer 
inom och utom företaget. Många har fått upp ögonen för vilken kunskap internrevisorerna 
innehar, vilket kan leda till att verksamheten kan bli ännu effektivare och mer 
kostnadseffektiv.95 Detta leder fram till den sista delen i CMM-modellen, nämligen: 

 ”Lärande” I det optimala stadiet ska internrevisionen inte utöva avdelningschefernas 
arbete, men väl lära dessa vad som bör förbättras i enheten och ge denne verktyg för 
att uppnå målen. Organisationer i förbättringsstadiet kräver ingen speciell utbildning 
av internrevisorerna. Internrevisionen undervisar inte styrelsen eller någon annan i 
organisationen angående risker och förbättringsmöjligheter. 

3.4. Internrevisionens relation till externrevisionen 
Den externa revisionen och internrevisionen har olika målsättning och tjänar olika syften och 
personer. Trots detta har de gemensamma intressen och enligt Sawyer et al. finns det 
anledning att koordinera de två professionernas arbeten för organisationens bästa. De externa 
revisorernas huvudsakliga arbete är att säkerställa och granska årsredovisningen medan 
internrevisorerna kan fokusera på bland annat eventuella risker i rutinerna och om det finns 

                                                
91 Goodwin (2004) 
92 Ibid 
93 Arens & Loebbecke (2000) kap. 1 & 2  
94 Ibid  
95 Ibid, kap. 8 
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effektivare arbetsmetoder.96 Internrevisionen är ofta involverad i alla aspekter som rör 
organisationen medan den externa revisorn är mer fokuserad på de finansiella bitarna. Som 
beskrivits ovan var internrevisionen tidigare starkt länkad till den externa revisionen och stod 
under inflytande från denna. Studier har visat att de två professionerna nu är mer jämställda 
och har möjlighet att verka i nära samarbete för att hitta de mest kostnadseffektiva 
metoderna.97 Internrevisorernas roll inom revision har enligt Arens & Loebbecke ökat 
dramatiskt de senaste två decennierna, främst på grund av den ökade storleken och 
komplexiteten i många bolag. Internrevisorerna använder i många fall all sin tid hos ett enda 
företag. Deras kunskap om företagets verksamhet och interna kontroll blir därför mycket 
större än externrevisorernas kunskap. Dessutom kan internrevisorer vara flexibla och möta 
företagets behov.98 

3.4.1. Samordning och koordination 
Revisionsutskotten har på många företag en expanderande roll och har numera rätt att 
godkänna arvoden till externa revisorer och samtidigt se hur många timmar dessa lägger ner 
på revisionen. Enligt Sawyer et al. har revisionsutskott med support från internrevisorer 
antagit en mer offensiv hållning för att pressa ner revisionskostnaderna. Detta är ett argument 
för samordning av de två disciplinerna för att eliminera duplikation och överlappning.99   

Den ökade status och professionalism som tidigare beskrivits att internrevisionen åtnjuter 
underlättar för en eventuell samordning av revisionen. Då internrevisorer anses (och kanske 
är) mer kompetenta och har en oberoende hög ställning inom företaget borde det bli lättare för 
externa revisorer att förlita sig på internrevisionens arbete.100 En aspekt är dock att syftet med 
samordning inte bör vara att externa revisorer ska förlita sig på internrevisionen utan snarare 
att de båda ska fokusera på helt skilda saker. Externrevisionens fokus ska ligga på de 
finansiella rapporterna och hur väl dessa stämmer med verkligheten medan internrevisionen 
ska inrikta sig på frågor av mer operationell karaktär.  

Samordning av intern- och externrevision medför en potential för företaget att öka 
effektiviteten och värdet av revisionen totalt sett. Det är dock viktigt att påpeka att intern- och 
externrevisionen varken kan eller ska ersätta varandra. Sawyer et al. menar att förutom de 
ekonomiska fördelar en koordinering innebär så är även effektiviteten och värdet av 
revisionen viktiga aspekter. För styrelsemedlemmar och VD har ansvaret för de finansiella 
rapporterna och den interna kontrollen ökat vilket medför större behov av försäkran och 
granskning. Detta kan en väl koordinerad intern- och externrevision tillhandahålla.101 
Koordinering innebär inte enbart att externrevisionen ska ta nytta av internrevisionens arbete, 
utan även tvärtom. Värdet för internrevisorer kan bland annat vara: 

• Ökad träning för internrevisorer då de interagerar med externrevisorer genom att de tar 
del av nya tekniker, procedurer, idéer och information. 

• Externrevisionen identifierar områden vilka behöver mer intern tillsyn som 
komplement.  

• Internrevisorer får en bättre uppfattning om vad oberoende innebär samt en bättre 
förståelse för revisionsstandarder, revisionsmål samt blir sporrade till ökad 
professionalism.  

• De externa revisorernas bedömning av hur effektiv internrevisionen är kan vara nyttig. 
                                                
96 Dagens Industris webbplats (060225) 
97 Sawyer et al. (2005), kap. 29 
98 Arens & Loebbecke (2000) kap. 8 
99 Sawyer et al. (2005) kap. 29 
100 Ibid 
101 Ibid 
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För externrevisionen kan koordineringen tillföra: 

• Ökad insikt i klientföretaget genom att internrevisionen har kunskap om speciella 
områden och delar av företaget. 

• Klientrelationen förbättras genom en känsla av samarbete. 
• Externa revisorer kan eventuellt fokusera på mer viktiga delar av revisionen. 
• Externa revisorer erhåller träning av att koordinera och leda team som inkluderar även 

internrevisorer.102  

Internrevisionens arbete kan ses som en del av revisorns interna kontrollprocess. Det går dock 
inte att ersätta extern granskning med internrevision. Medan den externa revisorn ska vara 
oberoende från klienten är internrevisorn i bästa fall objektiv, men knappast oberoende. Den 
externa revisorn bör skaffa sig en uppfattning om internrevisionens organisatoriska status, 
vilket kan vara ett mått på hur objektiv och oberoende funktionen är i företaget.103 Empiriska 
studier har visat att det förekommer signifikanta skillnader mellan hur koordineringen mellan 
intern- och externrevisionen fungerar. Den optimala mixen mellan intern och extern 
granskning beror på kostnaderna för respektive resurs, vilket även det varierar mellan olika 
företag.104 
En studie gjord i Saudi-Arabien avslöjade att majoriteten av de externa revisorerna tvivlade på 
internrevisorernas oberoende, objektivitet, expertis, omfattning av arbetet samt den 
övergripande effektiviteten hos den interna revisionen. Detta kan påverka hur väl den externa 
revisorn kan tänka sig att samarbeta med internrevisionen och hur hög tillförlitlighet som ges 
till internrevisionens arbete. Externrevisorerna i undersökningen ansåg dock att 
internrevisionen var värdeskapande förutsatt att den var välorganiserad, hade kvalificerad 
personal samt var oberoende från företaget. Avsaknad av kvalificerad personal på 
internrevisionsavdelningar var en av de generella svagheter som identifierades i landet. På den 
punkten skilde sig banksektorn från resten av företagen då de hade en hög nivå på intern 
kontroll och intern revision. Undersökningen i Saudi-Arabien visade att internrevisorerna 
ansåg att samarbetet med de externa revisorerna var begränsat medan externrevisorerna tyckte 
att det var något bättre. Den största anledningen till det begränsade samarbetet förklarades 
vara bristande tilltro till internrevisionens professionalism, oberoende och omfattning på 
granskningsarbetet.105 

3.4.2. Olika kategorier av samarbete 
Enligt David A. Richards kan effektiv kommunikation mellan intern- och externrevisorer 
minska överlappningen av arbete och förbättra hjälpen till företagsledningen och 
revisionsutskottet. Flera faktorer bestämmer vilken sorts förhållande revisorerna bör ha; 
internrevisionens avdelning, befogenheter, strategisk plan och företagsledningens önskan om 
att de samarbetar.106 Det varierar kraftigt bland inblandade personer om hur nära intern- och 
externrevisorer ska samarbeta – från att arbeta avskilt till att ha ett nära yrkesmässigt 
samarbete. Den typ av förhållande som bäst passar en viss organisation beror på företagets 
resurser, tid och uppgifternas komplexitet. Att välja rätt förhållande beror på intern- och 
externrevisorernas objektivitet och oberoende. Enligt Richards finns det fyra möjliga 
kategorier av förhållanden mellan intern- och externrevisorer.107 

                                                
102 Sawyer et al. (2005) kap. 29 
103 Ibid 
104 Morrill & Morrill (2003) 
105 Al-Twaijry et al. (2004) 
106 Richards, D A (2003) 
107 Ibid  



 

 23     

Inget samarbete: Internrevisionen har inget pågående arbetsförhållande med de externa 
revisorerna; deras arbeten är klart olika och separata. Internrevisionens avdelning förväntas 
inte stödja de externa revisorerna. När storleken på revisionsavdelningen, eller arbetets 
omfattning, kräver 100 procent engagemang för att möta företagsledningens förväntningar, 
kan det enligt Richards vara lämpligt för intern- och externrevisorerna att inte ha något 
samarbete. Den interna revisionsavdelningen kan samverka med de externa revisorerna på ett 
informellt sätt genom möten och informationsutbyte, men fokus hos de två grupperna är att 
inte koordinera och ingen av parterna ger något direkt stöd till den andra. 
Fördelarna med detta förhållande kan ses hos internrevisionen, vilken fokuserar på företagets 
behov. De externa revisorerna koncentrerar sig på att den finansiella informationen är korrekt 
samt att ge översiktlig finansiell rådgivning av nya redovisningsuttalanden till 
företagsledningen och revisionsutskottet. Det finns en klar skillnad i arbetet mellan de två 
parterna. 

Kostnad - nytta samarbete: Parterna fokuserar på att samarbetet är lönsamt för företaget. De 
interna revisorerna diskuterar med företagsledningen angående specifika uppgifter som de kan 
utföra för de externa revisorerna, vilket sedan kan ge fördelar för företaget.  
De interna revisorerna engagerar sig i stödjande, delade eller koordinerande aktiviteter med de 
externa revisorerna, vilket skapar värde för organisationen. Interna revisorer har länge 
fokuserat på att samarbetet mellan parterna är lönsamt för företaget. 
Internrevisionsavdelningar som engagerar sig i denna typ av förhållande är resultat- och 
lönsamhetsfokuserade. 

Nackdelen med kostnad – nytta samarbete är att det är svårt att mäta värdet som förhållandet 
skapar. Till exempel, hur kan vi värdera information och de nätverk som de interna 
revisorerna har utvecklat över tiden och som de externa revisorerna kan dra nytta av?  
Delat samarbete: De interna och externa revisorerna skapar ett yrkesmässigt samarbete för 
att maximera resursanvändningen. Planeringen över den interna revisionens arbetsprestation 
är koordinerad och resultatet av internrevisionens arbete delas. 

Intern- och externrevisorerna har ett nära yrkesmässigt förhållande med varandra för att 
försäkra sig om att information som samlas in av någon av parterna även kommer den andra 
parten till del, vilket tillåter denne att ta med informationen i sin planering. Det är vanligt att 
parterna delger varandra revisionsplaner, program och rapporter angående 
revisionsrekommendationer. 
Ett delat samarbete möjliggör för internrevisionsavdelningen att fortsätta att utveckla sin egen 
årliga revisionsplanering oberoende av de externa revisorerna men erbjuder möjligheten för 
båda parterna att få veta vad den andra partens planering innehåller. Med denna typ av 
förhållande, är den interna revisorn medveten om vilka områden den externa revisorn ska 
granska, hans/hennes tillvägagångssätt samt resultaten. Den externa revisorn är i sin tur 
medveten om de områden som internrevisionsavdelningen granskar och resultaten av deras 
arbete. I detta förhållande, är oberoende från båda parter upprätthållet, även om 
koordineringen av arbetsprestationer kan bli lidande på grund av bristen på långtgående 
planering. 

Kompanjonskap: Intern- och externrevisorerna har ett yrkesmässigt förhållande vilket 
gynnar planeringen av granskningsarbetet så att riskbedömning, revisionsteknik och 
information från tidigare revisioner kan användas. 

Varje förhållande har sina för- och nackdelar. Det är dock viktigt att komma ihåg att intern- 
och externrevisorernas objektivitet och oberoende måste utgöra grunden i valet av 
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förhållande. Intern- och externrevisorerna har ett nära arbetsmässigt samarbete som 
genomsyrar alla aspekter i båda parters arbete. Fortgående kommunikation och planering är 
naturliga inslag i denna typ av samarbete. Varje uppgift som är av bådas intresse planeras 
gemensamt. Målet är att säkerställa att synergieffekterna från samarbetet överskuggar de 
underliggande skillnaderna i arbetes omfattning och fokus. 

Fördelarna med detta samarbete är att omfattning, utförande och resultat av både intern- och 
externrevisorers prestationer är bättre koordinerade. Dock måste båda parter tänka på 
oberoende och objektivitet. Framför allt när revisionsutskottet bestämmer att de ska utvärdera 
varandras prestationer.108 

3.4.3. Intern– och externrevisionens inställning till varandras arbete 
Då internrevision var relativt nytt arbetade intern- och externrevisorer mycket sida vid sida, 
men internrevisorn hade en underordnad roll. Internrevisorn bistod då med att assistera vid 
analysen av redovisningen, under övervakning av externrevisorn. Endast på detta sätt hade de 
två professionerna utbyte av varandra.109  
Enligt Sawyer et al. har det på senare tid skett förändringar, framförallt i USA, kring hur 
intern- och externrevisorer koordinerar sitt arbete. På många håll arbetar man med att ta fram 
modeller för hur man på ett mer kostnadseffektivt sätt kan minska dubbelarbete i det totala 
revisionsarbetet (internt och externt).110 
För att fastställa standarder och ge vägledning till de externa revisorerna finns RS 610111, som 
reglerar hur de ska bedöma internrevisionens arbete. Internrevisorernas arbete kan inte 
användas som ett substitut för den externa revisorns arbete, men vissa delar kan vara till hjälp 
för honom/henne. Det är viktigt att den externa revisorn skaffar sig tillräcklig förståelse för 
internrevisionens verksamhet eftersom det är han/hon som planerar revisionen och utformar 
en effektiv granskningsansats. RS 610 fordrar att den externa revisorn tar hänsyn till ett antal 
kriterier hos internrevisionen när han/hon ska avgöra i vilken omfattning internrevisorns 
arbete har betydelse för den externa revisionen av årsredovisningen. Dessa kriterier är: 

• Organisatorisk ställning: internrevisorns ställning i företaget och den effekt det har på 
hans/hennes möjlighet att hålla sig objektiv. 

• Funktionens inriktning och omfattning: vad för slags och omfattningen av de uppgifter 
som internrevisorn utför.  

• Teknisk kompetens: om internrevisorerna har tillräcklig professionell utbildning och 
kompetens. 

• Vederbörlig professionell omsorg: om internrevisionen planeras, leds, följs upp och 
dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. 

Enligt RS 610 ska den externa revisorn då han/hon planerar att använda internrevisorernas 
arbete, komma överens med de interna revisorerna när deras arbete ska utföras. När den 
externa revisorn använder delar av internrevisionen ska han/hon utvärdera och prova arbetet 
för att bekräfta om det passar hans/hennes syften. På grund av att den interna revisorn tillhör 
företaget kan han/hon inte uppnå samma grad av oberoende som är ett måste för den externa 
revisorn. Den externa revisorn är alltid ensam ansvarig för de uttalanden som görs, oavsett om 
han använder delar av internrevisionen eller inte. Alla bedömningar som har att göra med 
revisionen av årsredovisningen har den externa revisorn ansvar för. Arbetet för intern- och 
externrevisorerna kan underlättas om kommunikationen bedrivs på ett effektivt sätt. På detta 
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sätt kan till exempel dubbelarbete undvikas. Om möten mellan parterna hålls regelbundet blir 
arbetet smidigare.112 
Håkansson & Snehota som skrivit om relationer inom och mellan företag identifierar tre 
faktorer som samverkar vid interaktion mellan två parter. Dessa tre delar presenteras nedan 
applicerat på relationen mellan en intern- och externrevision som koordinerar sina arbeten. 

Länkar mellan aktiviteterna 
Då två företag eller enheter samverkar kan deras sätt att utföra aktiviteter förändras och 
anpassas.113 Det kan i fallet intern- och externrevision handla om anpassning av metodik, 
revisionsmål, rapportering eller liknande. Intern- och externrevisorerna är delar av två olika 
organisationer som i många avseenden skiljer sig väsentligt åt. Som tidigare nämnts kan de 
arbeta mot olika mål men tillämpar i viss mån samma arbetsstrategier. De egenskaper som 
internrevisorerna i ett företag har kan variera men är till viss del avgörande för hur mycket de 
externa revisorerna kan välja att samarbeta.114 Den andra viktiga faktorn är vilken 
organisationsstruktur som råder i det reviderade företaget och vilken grad av objektivitet som 
internrevisionen kan arbeta med. Det anses enligt Brody et al. viktigt att undersöka huruvida 
externa revisorer verkligen tillägnar sig en uppfattning angående internrevisionens kompetens 
och planerar sitt arbete därefter, eller om de agerar likadant i alla situationer oavsett 
internrevisionens kompetens.115 Internrevisionsyrket har på senaste tiden genomgått vissa 
anpassningar från assurance-inriktning till att numera vara inriktat på ”value added”. Denna 
anpassning måste beaktas av externrevisorer och det kan ifrågasättas om detta minskar 
alternativt ökar graden av tillförlitlighet hos internrevisionens arbete.116 På lång sikt kan 
länkarna mellan extern- och internrevisorernas aktiviteter i ett företag byggas upp och 
externrevisorn har då troligtvis bildat sig en uppfattning om internrevisionsteamets kompetens 
och arbetsinsats. En fara med detta kan vara att externrevisorn börjar lita för mycket på den 
interna revisionen.  

Nyttjande av resurserna 
Förhållandet mellan aktörerna påverkar sättet på vilket företaget utnyttjar sina resurser. Inom 
relationen kan de två parterna tillhandahålla olika resurser som tillsammans bidrar till 
nyttomaximering.117 I relationen mellan intern- och externrevisor handlar det mycket om 
resurser i form av kunskap och erfarenheter. Då den interna revisionen håller tillräckligt hög 
kvalitet kan interaktionen mellan intern- och externrevision byggas upp. Den externa revisorn 
kan då bestämma till vilken grad och i vilket avseende han väljer att förlita sig på 
internrevisionens arbete. Till exempel kan externrevisorn välja att beakta de substanstest eller 
tester av intern kontroll som gjorts av internrevisionen. Detta påverkar typen, kvaliteten och 
tiden gällande externrevisorns vidare arbete.118 Gemensamt nyttjande av kunskap och 
erfarenheter minskar företagets totala revisionskostnad.119 
Förhållande mellan aktörerna 
Håkansson & Snehota menar att en affärsmässig relation påverkar enheterna på ett sätt som 
kan liknas vid en relation mellan två personer. Ett band mellan två parter kan påverka deras 
sätt att se på och hantera olika situationer. Engagemang, identitet och förtroende är viktiga 
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113 Håkansson & Snehota (1995) kap. 2 
114 Brody et al. (1998) 
115 Ibid 
116 Al-Twaijry et al. (2004) 
117 Håkansson & Snehota (1995) kap. 2 
118 Brody et al. (1998) 
119 Goodwin (2004) 
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faktorer som påverkar parternas relation till varandra.120 Intern- och externrevisorns 
förhållande är inte helt fritt från problematiska situationer. I hur stor grad den externa revisorn 
kan lita på internrevisionen är sedan länge en fråga. Interna revisorer å sin sida har enligt en 
studie beskrivit interaktionen med externa revisorer som den minst tilltalande delen med 
yrket. Anledningen till detta var främst att internrevisorerna kände att de externa revisorerna 
inte till fullo utnyttjade internrevisionens kunskaper och inte förstod att utnyttja dess värde. 
En sådan inställning minskar troligtvis externrevisorernas villighet att arbeta med 
internrevisionen och situationen liknar en negativ spiral där effektiviteten minskar och 
kostnaderna ökar.121 Det kan tydligen förekomma negativa förväntningar från båda håll, 
kombinerat med en viss misstänksamhet. Kommunikationsbarriärer mellan interna och 
externa revisorer kan ha omfattande påverkan på hur effektiv revisionen blir totalt. 
Framgångsrik kommunikation kan bidra till minskad överlappning mellan professionernas 
arbete men kräver samtidigt planering. En undersökning i Saudi-Arabien visar att externa 
revisorer ofta har tillgång till internrevisionens arbetsrapporter medan det sällan är på samma 
sätt åt motsatt håll. Det är enligt undersökningen inte meningen att internrevisorerna ska se 
externrevisorernas arbetspapper, men däremot kan de externa revisorerna delge sin plan samt 
upplysa om förbättringsmöjligheter som underlättar arbetet för bägge parter.122 

3.5.Sammanfattning av teorin 
I detta kapitel har beskrivits hur internrevisionen utvecklats från att ha varit en funktion 
underordnad externrevisionen till en egen respekterad profession som fokuserar allt mer på 
riskhantering snarare än på ren övervakning. Ramverket av lagar och rekommendationer som 
berör internrevisionen har presenterats kort. Vidare har i kapitlet presenterats teorier och 
modeller kring hur internrevisionen kan arbeta.  

CMM-modellen utvecklades av Campbell et al. och innefattar följande åtta punkter som 
presenterats i olika avsnitt ovan: 

 Rapportering och kommunikation 
 Styrelsens involvering 
 Riskhantering 
 Processer 
 Strategi 
 Klientservice 
 Teknologi 
 Lärande 

Dessa områden kan relateras till internrevisionens olika relationer, bland annat med styrelsen 
och företagsledningen, enheter inom organisationen samt externrevisionen. Vidare har 
diskuterats fördelar med koordinering och samarbete mellan intern- och externrevisionen. 
Richards presenterade fyra kategorier för relationen mellan parterna nämligen; Inget 
samarbete, Kostnad - Nytta samarbete, Delat samarbete samt Kompanjonskap.  
Dessa modeller samt det kringgående resonemang som förts ligger till grund för uppsatsens 
fortsatta framställning och analys. 

                                                
120 Håkansson & Snehota (1995) kap. 2 
121 Brody et al. (1998) 
122 Al-Twaijry et al. (2004) 
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4. Empiri 
I detta kapitel redogörs för de data som har framkommit vid intervjuerna med externa 
internrevisorer, styrelseledamöter, externrevisorer samt en intern internrevisor. Vi har delat 
upp respondenternas svar i fyra grupper för att läsaren lättare ska få en överblick över 
materialet. Med hänsyn till respondenterna har vi bearbetat större delen av materialet för att 
det inte ska framgå vem som har sagt vad.  

4.1. Internrevisorer 
Rasmus Forssblad: Rasmus Forssblad arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers sedan 
drygt två månader tillbaka. Han har arbetat med internrevision i ungefär fem år. Tidigare var 
han på Rikspolisstyrelsen och dessförinnan på Deloitte. Han har även tidigare arbetat med 
externrevision och redovisning. Rasmus Forsblad arbetar nu som Assistent Manager vilket 
innebär att han leder vissa mindre uppdrag och leder oftast granskningen på plats. 
Peter Strandh: Peter Strandh är delägare i Ernst & Young och ansvarig för Risk Advisory 
Services med ungefär 100 medarbetare. Han är auktoriserad revisor och även Certified 
Internal Auditor. Han har arbetat på Ernst & Young sedan 1997 och varit ansvarig för 
avdelningen sedan dess. De arbetar som externa leverantörer av internrevision till bland annat 
industriföretag, statliga institut och en del finansiella institut. Bland de finansiella instituten är 
det något mindre företag eftersom de stora bankerna ofta har egna omfattande 
internrevisionsavdelningar. Ambitionen är att arbeta med ganska stora företag.  
Anders Hult: Anders Hult började 1979 som externrevisor i Östersund. Där arbetade han i 
fyra år. 1983 började Anders Hult som IT-revisor i Stockholm och han har därefter arbetat 
inom dessa verksamhetsområden. Under 90-talet arbetade han fyra år som internrevisionschef 
på Stadshypotek. 2002 började Hult på Deloitte som partner och ansvarig för Enterprise Risk 
Services (ERS). 

Internrevisionens uppbyggnad 
Hur vill Du definiera internrevision? 
En av respondenterna anser att internrevision är ett verktyg som styrelsen har för att se till att 
den interna styrningen fungerar och att det de vill ska hända händer i företaget. En annan 
säger att det är en granskande funktion som företagen själva styr över. Den tredje definierar 
internrevision enligt IIA:s definition. Mer fritt beskrivet säger han att internrevision är en 
intern funktion som arbetar på uppdrag av företagsledning och/eller styrelsen. 
Internrevisionen granskar verksamheten baserat på en överenskommelse mellan 
internrevisionen och uppdragsgivaren. 
Hur länge har företagen Du arbetar för haft internrevision vanligtvis? 
De intervjuade säger att internrevision är relativt nytt för många företag, framför allt de 
mindre. En säger att de flesta har haft internrevision i mindre än fem år, men en del har haft 
det längre. En av de intervjuade arbetar nästan uteslutande med stora företag varför han 
kommer i kontakt med många som har internrevision. Den tredje säger att det inte går att säga 
något generellt om detta eftersom det beror mycket på vilket företag det gäller. Amerikanska 
företag har till exempel haft internrevision väldigt länge, svenska företag har tidigare haft 
internrevision som sedan i vissa fall försvann för att nu återigen komma tillbaka. Detta drivs 
av svenska Koden samt andra externa krav (SOX 404 med flera). Inom finanssektorn finns en 
lång tradition av internrevision. Industriföretagen ser lite annorlunda ut men generellt finns 
det ingen lång tradition av internrevision inom dessa företag.   
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För vem anser Du att internrevisionen utförs? 
En av de intervjuade säger att det är styrelsen som beställer internrevision men det är VD som 
har mest direkt nytta av den. Internrevisionen utförs dock för hela organisationen. En annan 
menar att internrevisionen utförs åt företagsledningen men det blir allt vanligare att den utförs 
åt styrelsen. Det tredje svaret är att den utförs för ledningen och med ledning menas då 
företagsledning och/eller styrelsen. Det kan vara både och eller bara en av parterna beroende 
på vilken organisation det rör sig om. Det är förmodligen vanligast med en kombination, till 
exempel att man har ett direkt funktionellt ansvar inför ledningen och en streckad linje till 
styrelsen.   
Ungefär hur många arbetar med internrevision på ett projekt/uppdrag?  
En av de intervjuade säger att de sällan arbetar ensamma eftersom det är väldigt opraktiskt. 
Oftast är de två eller tre stycken, men ibland fyra, fem. Det beror på bolaget och hur stort 
själva uppdraget är. En annan håller i stort sett med och säger att de är mellan två till fem 
personer på ett projekt. Ytterligare ett svar är att det beror på hur kontraktet och 
revisionsplanen ser ut för det aktuella företaget. På ett projekt i granskningsplanen är det 
ungefär ett par tre medarbetare, men sen kan granskningsplanen bestå av många olika projekt.  
Upplever Du någon skillnad i arbetssätt mellan företag som har ett revisionsutskott jämfört 
med dem som inte har det? 
Respondenterna är överens om att det finns en skillnad. En säger att där det finns ett 
revisionsutskott är oftast internrevisionen en viktigare del av verksamheten och det finns ett 
tydligare fokus på att man använder internrevision. Annars måste det finnas någon i styrelsen 
som är väldigt intresserad av internrevision och det kanske det inte alltid gör. En annan 
respondent har ett liknande resonemang och säger att styrelsen ofta inte är intresserad av 
internrevision, de tycker att någon annan ska ta hand om det. Har företaget ett revisionsutskott 
är det deras uppgift. De ska samordna både internt och externt. Ytterligare en menar att 
skillnaden inte är så stor, men det som märks är framförallt att intresset för internrevision är 
större då det finns ett revisionsutskott. De diskuterar mer om hur risksituationen i företaget ser 
ut samt angående externrevisionen. Det finns då ett större intresse och förståelse för 
internrevisionen.  
Vem rapporterar internrevisionen till och får de reviderade enheterna samma rapporter som 
styrelsen?  
En säger att om man gör en granskning på ett dotterbolag rapporterar man oftast till VD:n 
eller till en CFO eller liknande. Sedan görs en sammanfattande rapport över hela 
årets/halvårets granskningar till styrelsen. Löpande rapportering sker till chefen över den 
avdelning som granskats eftersom det är han/hon som måste göra något åt de eventuella 
brister man hittar. Styrelsen brukar egentligen bara få rapporterat det som inte blivit åtgärdat 
så att de vet vilka risker som kvarstår. Den andra menar också att den första avrapporteringen 
sker till dem som granskats. Det viktiga är att man kommunicerar både till dem som granskats 
och till uppdragsgivaren. Personen tror att det är vanligast att styrelsen inte får alla rapporter, 
utan endast en sammanfattning. Den tredje respondenten är av samma åsikt och berättar att 
styrelsen bara får rapport om vilka problem som kvarstår. 
Vem ger Dig direktiv? 
Alla respondenter har en liknande åsikt. En säger att det är revisionsutskottet som ger direktiv. 
En annan berättar att styrelsen ger internrevisionen direktiv, de får inte ta order från VD eller 
ledning eller liknande. Däremot går det att lyssna på VD:s åsikter om till exempel en viss del 
är olämplig att granska precis under omstrukturering eller dylikt. Ett svar är också att det är 
uppdragsgivaren som ger direktiv. Denne kan vara VD, CFO eller styrelsen/revisionsutskottet. 
Sedan finns det vissa uppdrag där man arbetar som extern leverantör till en 
internrevisionschef. Det kallas strategisk teaming och i dessa fall är det till 
internrevisionschefen som man rapporterar.  
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Anser Du att internrevisionen i företaget/företagen generellt kan organiseras bättre i något av 
ovanstående avseenden? 
En säger att det beror väldigt mycket på hur organisationen ser ut. Generellt kunde det kanske 
vara bättre om internrevisionen var större. Det är en kostnadsfråga och det hänger på att man 
ser nyttan med internrevision. En annan respondent tycker att det skulle vara lämpligt med en 
blandning av externa internrevisorer och en egen internrevisionsavdelning. Man ska se över 
kombinationen. Han anser också att vissa internrevisorer kanske borde vara lite mer 
”säljande” för att erhålla en bättre budget.  

Internrevisionens syfte och arbetsområden 

Vad anser Du är det huvudsakliga målet för internrevisionen i företaget/företagen? 
En av de intervjuade säger att det huvudsakliga målet är att ledningen ska känna trygghet. En 
anser att det är att ge VD, ledning och styrelse en försäkran om att den interna styrningen 
fungerar som de tänkt sig och att organisationen arbetar mot de mål som satts upp. En tredje 
respondent nämner ovanstående men tillägger att det även kan vara att man följer lagar och 
regler, att man har en trovärdig finansiell rapportering eller att man arbetar effektivt och 
ändamålsenligt. Sedan anser han att målet för internrevisorer är att företag ska se 
internrevision som en strategisk konkurrensfördel.   
Tror Du att målsättningen uppnås? 
Samtliga respondenter anser i stort sett att målsättningen uppnås. En tror att ledningen är nöjd 
och att internrevisionen skapar värde om den gör vad som är i ledningens intresse. 
Internrevisorer måste vara duktiga på att ta reda på vad ledningen vill ha, annars är det inte 
säkert att den skapar värde. En annan respondent säger att det är en förutsättning att det finns 
en tydlig resultatkoppling, framförallt när organisationer tjänar pengar på att tillhandahålla 
internrevision. Därför tror han att målsättningen ofta uppnås. Ytterligare ett svar är att det 
beror lite på hur mycket resurser man sätter av till internrevision. Tittar man generellt kan 
man säga att svenska företag sätter av mindre resurser till internrevision än vad amerikanska 
företag gör. Men det beror också på vilket mandat internrevisionen har. Om mandatet är 
begränsat behövs kanske inte speciellt mycket resurser för att uppnå den målsättningen. Har 
man däremot mer övergripande mål och ska fungera som en konkurrensfördel, då är han inte 
så säker på att man är där än.  
Vilka uppgifter har Du vanligen som internrevisor på företaget och brukar Du dela styrelsens 
uppfattning om vad som är den huvudsakliga uppgiften för företagets internrevision? 
En respondent berättar att det första som görs är att man fastställer vilken målsättning 
funktionen ska ha och ser till att det föreligger enighet på den punkten. Man kan bestämma 
om fokus ska ligga på lagar och efterlevnad, om det ska vara effektivitet och 
ändamålsenlighet eller om det ska gälla den finansiella rapporteringen. När detta är fastställt 
görs en riskanalys där man baserat på målsättning identifierar de största riskerna. Därefter tas 
en revisionsplan fram och den leder fram till ett antal granskningsprojekt. Projekten 
genomförs och därefter sker en avrapportering. Det sker en årlig sammanfattning och 
förändringar uppdateras. En annan säger att man ska beskriva och granska olika processer, 
både finansiella och operationella. Alla anser i stort sett att man delar uppfattning med 
styrelsen. En tillägger att det gäller i den mån styrelsen faktiskt har en åsikt rörande 
internrevisionens arbete. En annan respondent tillägger att man har en tidig dialog med 
styrelsen där målen för internrevisionen fastställs. Det kan dock hända att internrevisionen har 
lite andra ambitioner än vad styrelsen har. Men gäller det en väl fungerande internrevision ska 
man ha samma uppfattning. Styrelsen lyssnar mycket på internrevisorernas åsikter gällande 
detta. Ytterligare en säger dock att många styrelser behöver modernisera sin syn på 
internrevision.  
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Har Ni mallar att arbeta efter? 
På denna fråga svarar respondenterna ja. En respondent berättar att allting bygger på att man i 
grunden gör en riskanalys och att man ställer upp kontrollmål. Målen anger vad som ska 
uppnås inom processen och det finns även kontrollaktiviteter vilka mappas in i ett excelark 
eller i ett speciellt utformat program. Det fungerar väl och är logiskt uppbyggt, det är också 
lätt att återanvända saker. En annan säger att man använder goda exempel på processer. Man 
har exempel på vanliga risker som existerar och man har även exempel på kontroller. 
Exemplen ställer man mot verkligheten.  
Arbetar internrevisionen aktivt med att identifiera utvecklingsmöjligheter? 
En säger att det beror på vilken internrevision, därför kan man inte svara antingen ja eller nej. 
Personen anser att finna utvecklingsmöjligheter är en av de viktigaste uppgifterna som 
internrevisionen har. Internrevisionen är en av de relativt få gränsöverskridande enheter som 
finns och därför kan de se och sprida vidare det som fungerar bra på en enhet till de andra 
enheterna. På det viset kan organisationen ha stor nytta av internrevision utöver den försäkran 
den ger. En annan menar att det beror på ens erfarenhet och kunskap hur man kan se bättre 
arbetssätt. Det är även viktigt med en positiv inställning. Ytterligare en respondent anser att 
en väl fungerande internrevision gör det. Men det handlar också om vilken formulerad 
målsättning internrevisionen arbetar efter. Är målet ”bara” compliance gäller det mer bara 
efterlevnad men om det handlar om effektivitet strävar man också efter att hitta värdehöjande 
rekommendationer. Personen anser att det ingår i internrevisionens uppdrag att titta på 
utvecklingsmöjligheter. 
Skapar internrevisionen värde åt alla funktioner inom företaget och vilken funktion/enhet får ut 
mest av internrevision enligt Din åsikt? 
En av de intervjuade säger att när man granskar och utvärderar processer identifierar man 
förbättringsmöjligheter. Personen säger att det alltid finns förbättringsmöjligheter och säger 
vidare att nyttan med internrevision är själva aktiviteten. En annan respondent svarar att 
internrevisionen av hävd har fokuserat mycket på ekonomipersonal där det är lättast att 
komma med input som verkligen leder till förbättring. Om man tittar på till exempel 
försäljningssidan kanske internrevisionen kommer med förslag som gör att försäljarnas arbete 
upplevs som lite svårare, men att det från ett kontrollperspektiv är positivt. Från säljarnas 
perspektiv kanske det dock inte alltid upplevs som en förbättring men från styrelsens och 
ledningens sida upplevs det som en förbättring. Ytterligare en nämner detta och menar att det 
viktigaste är att man uppfyller syftet som internrevisionen har i det företaget. Sedan är det 
svårt att säga om det skapar värde åt alla funktioner inom företaget. Förhoppningsvis skapar 
det värde åt dem man granskar. Men ibland kan det vara väldigt tunga rapporter som 
personalen på enheterna inte upplever som värdefulla utan mer jobbiga, byråkratiska och så 
vidare. Personen anser att den som borde få ut mest av internrevision är uppdragsgivaren. Det 
är dock en balansgång eftersom man vill att även de granskade ska uppleva att de har nytta av 
internrevisionen 
Anser Du att internrevisionen skapar värde åt ”icke-finansiella” stabsfunktioner, t ex HR? 
De intervjuade är överens om att internrevisionen kan skapa värde åt ”icke-finansiella” 
stabsfunktioner. En säger vidare att det egentligen inte finns några gränser för var 
internrevisionen kan skapa värde. En annan säger att internrevisionen har granskat HR-
funktioner inom företag och hittat brister som kunde åtgärdas. De kan få hjälp i sina 
processer; rekryteringsmetoder, har vi rätt rekryteringspersonal, når vi rätt målgrupp, har vi 
rätt annonser, tar vi hand om personalen och dylika frågor. Ytterligare en respondent säger att 
man till exempel kan titta på om de har rätt system och kontroller för arbetet. Han påpekar att 
det är en utmaning för internrevisionen att börja erbjuda specialistkompetens inom olika 
områden. Därför är det lämpligt att företag som har en egen liten internrevisionsavdelning hyr 
in extern personal med rätt specialistområde.  
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Samarbetar Ni på internrevisionen med de externa revisorerna? 
Alla internrevisorerna är överens om att det finns någon form av samverkan. En berättar att 
samarbetet fungerar väldigt olika beroende på företag. Man brukar träffas och diskutera 
igenom problem och i viss mån försöka undvika dubbelarbete. I praktiken fungerar det på 
många ställen inte som det borde utan internrevisionen granskar sina saker och 
externrevisionen gör sitt. I bästa fall är det någon som tittar på rapporterna samtidigt men ofta 
sker det i parallella linjer utan att de möts. Det är enligt personen troligen ”allas” ansvar att se 
till att detta fungerar, men eftersom det är ”allas” ansvar blir det också ”ingens”. Om någon 
borde ta hand om det är det ju revisionsutskottet. På de ställen där det fungerar bra har de 
möten med revisionsutskottet, extern- och internrevisorer tillsammans. Alla träffas och 
diskuterar igenom problem. Utöver det finns även möten där internrevisionen träffar styrelsen 
och diskuterar externrevisionen och vice versa, revisionsutskottet får då höra bägges åsikter. 
Detta är ett mycket bra exempel på hur det kan fungera (i praktiken vet han dock bara ett 
ställe som har det på det sättet). En annan respondent säger att samverkan kan ske på olika 
sätt men ett naturligt sätt är att man stämmer av inriktningen på funktionerna. När 
internrevisionen har satt upp sin plan stämmer man av den med externrevisorerna så att de kan 
se vilken nytta de kan ha av internrevisionens arbete. De måste hela tiden göra en bedömning 
av hur mycket de kan förlita sig på internrevisionens arbete. Ytterligare en respondent säger 
att man måste komma ihåg att uppgifterna har två dimensioner. Intern- och externrevisionen 
har olika huvudmän. Men man kan dra nytta av varandra. 
Hur ofta kommunicerar ni och är detta tillräckligt? 
En respondent säger att det är svårt att säga att man kommunicerar ett generellt antal gånger. 
På ett ställe säger han att det var en envägskommunikation från internrevisorernas sida. 
Externrevisorerna kommunicerade bara då de blev kallade till möte. Men generellt tror han att 
om man kommunicerar en gång i halvåret är det nog bra. Det händer inte mycket på en månad 
och det kostar tid och pengar. En annan säger att man rapporterar när ett projekt har avslutats. 
Ytterligare en berättar att kommunikation sker när man har gjort revisionsplanen och de 
externa revisorerna tar dessutom ofta del av revisionsrapporter.  
Finns det en bra kommunikation mellan er? 
En respondent säger att det är relativt bra på hans nuvarande arbetsplats men att det på ett 
tidigare arbete var dåligt med kommunikationen mellan intern- och externrevisorerna. De 
andra två internrevisorerna menar att det beror på fall till fall.  
Upplever Du att de externa revisorerna har förtroende för Er som arbetar med internrevision? 
En säger att han tror att de externa revisorerna har förtroende för honom som internrevisor. En 
annan säger att de externa revisorerna har tillit till det internrevisionen gör. Sen kan de ju 
endast i begränsad mängd förlita sig på internrevisionens arbete, enligt lagen. Den tredje 
respondenten menar att det är en bedömning från fall till fall. Är det en kompetent 
internrevisionsavdelning och personen är CIA kan externrevisionen förlita sig på 
internrevisorns arbete. Men det är också en fråga om vilken inriktning internrevisionen har; 
om den är fokuserad på effektivitet och ändamålsenlighet kanske inte externrevisorn har 
speciellt mycket nytta av det arbetet. Däremot om internrevisorn granskar den finansiella 
rapporteringen kan externrevisorn ha större utbyte av arbetet.  
Tror Du att de externa revisorerna har mer förtroende för Er än för internrevisorer som arbetar 
på ett företags egen internrevisionsavdelning? 
Svaren är i stort sett entydiga. Respondenterna tror inte att det generellt går att säga att det är 
på det viset, men en påpekade att det kanske är så om man arbetar inom samma byrå.  
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Finns det något som skulle kunna förändras för att öka värdet på samarbetet mellan företagets 
intern- och externrevision? 
En av de intervjuade säger att den ömsesidiga respekten kan utvecklas. Ingen av parterna får 
anse sig vara överordnad den andra. Det är viktigt att man förstår varandras uppgift och att 
man har olika huvudmän. En annan säger att inte mer än att det faktiskt sker ett samarbete. 
Personen anser att det trots allt är olika funktioner som måste hållas isär. Ytterligare en 
infallsvinkel är att externrevisorn möjligen kunde få en bättre förståelse för vad 
internrevisionen gör. Tidigare var det ”finare” att vara externrevisor än att vara internrevisor 
och detta kanske fortfarande ligger kvar lite. Det gäller även att internrevisorerna ska våga 
vara lite mer proaktiva och verkligen prata med externrevisorerna. 
Hur används internrevisionens rapporter? 
En respondent berättar att internrevisionen rapporterar till styrelsen och till den granskade 
enhetens ledning. Styrelsen använder rapporterna mest för att se hur det går. De har inte tid 
eller intresse att läsa alla de detaljerade rapporterna, men förhoppningsvis använder de 
sammanfattningen. Den detaljerade rapporten till ledningen där bristerna framgår används för 
att faktiskt förbättra verksamheten. I rapporten framgår vilken observation som gjorts och en 
rekommendation. Sedan får organisationen svara för vad som sedan händer. Han tror att de 
använder rapporten aktivt i sitt arbete. De andra internrevisorerna är i stort sett av samma 
åsikt och en respondent berättar att ledning och styrelse använder rapporterna för att känna en 
trygghet i att internrevisionen avrapporterar till dem vilka områden som fungerar bra och 
vilka som inte gör det. Där det inte fungerar bra vill de känna att enheterna har tagit till sig 
kritiken och ska ordna problemet. För dem som är ute och arbetar i verksamheten handlar det 
mer om värdekomponenter, medan det för styrelsen handlar om trygghet. Enheterna använder 
internrevisionens rapporter som en del i sitt förbättringsarbete. Förhoppningen är att 
rapporterna ska användas aktivt och att de ska leda till förändringar. En annan säger att 
rapporterna används för att organisera och genomföra förbättringsåtgärder.   
Brukar rapporterna leda till förändringar? 
Samtliga är överens om att rapporterna i någon mån brukar leda till förändringar. En av de 
intervjuade berättar att rapporterna leder till effektiviseringar och förbättringar. En annan 
säger att enheterna genomför förändringarna annars undrar styrelsen varför problemet inte har 
åtgärdats. Sen finns det också en stor och ökande förståelse för varför intern kontroll är 
viktigt. Ledningen för enheterna är oftast väldigt angelägna att ta till sig av rapporterna. 
Styrelsen är också intresserad, men mer på ett övergripande plan, den vill inte höra detaljerna. 
Styrelsen är intresserad av det som är hög risk för ledamöterna. En respondent svarar att 
rapporterna leder till förändringar men att det också beror helt på kvaliteten i den rapport man 
skriver. Ju tydligare rekommendationerna är desto värdefullare. Det är viktigt att ge konkreta 
förslag och exempel, annars är risken stor att det inte händer något.  
Anser Du att Dina åsikter och förslag tas tillvara av företagsledning och styrelseledamöter? 
Svaren på denna fråga är att det hänger på ditt sätt att presentera rapporterna. Mycket handlar 
om kommunikation. Är internrevisorn dålig på att kommunicera får det ingen effekt även om 
granskningen i sig var bra. Det är viktigt att internrevisorn är en bra säljare. Respondenterna 
anser i stort att deras förslag och åsikter tas tillvara.  
Hur ser Din kontakt med styrelsen ut och vad avhandlas då Ni har kontakt? 
En berättar att vanligtvis sker rapport två gånger om året till styrelsen. Sedan kan det ske en 
löpande kontakt med ansvarig för revisionsutskottet. De andra har liknande erfarenheter och 
en påpekar att man alltid drar revisionsplanen för styrelsen för godkännande, sedan har man 
alltid en årssammanfattning där man sammanfattar årets granskningar och vad de lett fram till. 
Detta är ett minimum av kontakt och sedan beror det lite på företagets situation och huruvida 
man är där ofta eller inte. Finns det ett revisionsutskott sker mer kontakt med dem.  
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Två internrevisorer säger att man avhandlar vad som är aktuellt just då, man kan till exempel 
diskutera hur det gick med något som behövde förändras. Det är ofta så att internrevisorn 
berättar för styrelsen. En av dessa säger även att de går igenom revisionsplanen och pratar om 
hur det är tänkt att processen ska se ut. Men han anser att det inte är speciellt mycket kontakt. 
En annan säger att man avhandlar hur man ligger till med arbetet. Man går igenom riskanalys 
och revisionsplan. Ibland går man även igenom en kvartalsrapport för att visa hur man betar 
av arbetet.    
Tror Du att ert arbete skapar värde och underlättar för styrelseledamöter och 
företagsledningen? 
De intervjuade tror att deras arbete gör det. En av respondenterna menar att 
styrelseledamöterna och företagsledningen får en kritisk och oberoende granskning av hur 
verksamheten fungerar. De får en finansiell rapportering från VD varje månad men från 
internrevisionen kan de få en annan bild. En annan respondent anser att det beror på sättet 
man avrapporterar men att det kanske inte främst handlar om att underlätta deras arbete utan 
snarare om att skapa förtroende hos styrelsen och företagsledningen om att verksamheten 
fungerar på avsett vis. Ytterligare en säger att de förbättringsförslag man tar fram kan 
användas av dem. Dock är det viktigt att de prioriterar.  
Vad skulle kunna förbättras för att internrevisionen skulle ha möjlighet att tillföra mer? 
En tycker att det vore bättre om alla i styrelsen var mer intresserade, nu är det i bästa fall vissa 
som är intresserade, man skulle önska lite mer engagemang. En annan menar att styrelserna 
behöver bättre kunskaper om bolagsstyrning och internrevision. Ytterligare en anser att det 
handlar om kompetens, till exempel vore det bra med en bredare ansats vad gäller 
riskanalysen. Företagen skulle nog må bra av mer specialistkompetens och extern kompetens. 
Det finns områden som internrevisorer av tradition inte har gett sig in på (till exempel 
bolagsskatt) och det beror på att internrevisorerna då inte är kunniga inom det området. Det 
vore i de fallen bra att köpa in kompetens från en extern leverantör. Det handlar om ökad 
specialisering och där är IT-sidan mycket viktig. Denna specialisering är svår att ha om man 
är ett fåtal medarbetare och då är extern kompetens viktig. En anledning att man inte köper in 
är ofta att det är billigare med egen personal och ibland kanske företagen inte förstår värdet av 
att köpa in extern kompetens.  

Internrevisorernas kompetens 

Vilka kompetens- och utbildningskrav ställs på företagets internrevisorer? 
En berättar att de som är anställda på den aktuella byrån har universitetsexamen och inte 
sällan dubbel. På företagens egna internrevisionsavdelningar finns det ofta stor variation på 
utbildning och erfarenheter. En annan säger att de flesta är civilekonomer och det finns någon 
med teknisk utbildning. Många har tidigare arbetat med externrevision, sen har vissa 
specialiserat sig på till exempel IT. Det är vanligt att man har tidigare arbetserfarenhet men 
det finns dock ett visst behov av mindre erfarna eftersom de inte kostar lika mycket pengar. I 
den statliga världen och även i företagen är det väldigt många äldre personer. Det verkar dock 
ske en föryngring eftersom det nu finns ökat fokus på internrevision. Den tredje respondenten 
säger att det som bekant inte finns några egentliga krav för att kalla sig internrevisor. Det 
beror på vilka områden man verkar inom men ett minimikrav för företaget där han arbetar är 
en högskoleexamen och sedan har företaget ett internt utbildningsprogram.  
Anser Du att internrevisorer generellt har mer kompetens idag jämfört med tidigare? 
En internrevisor säger att man har en annan kompetens idag. De äldres kompetens är väldigt 
blandad medan de yngre oftast är civilekonomer. En annan säger att internrevisorer generellt 
har mer kompetens idag. Han säger att man har en högre grundutbildning jämfört med 
tidigare. Ett tredje svar är att internrevisorer får mer och mer kompetens. Tidigare tittade man 
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nog på lite felaktiga saker och det var inte alltid rätt personer som var internrevisorer. Detta 
gäller enligt respondenten framförallt i Sverige medan det ser lite annorlunda ut i USA. 
Anser Du att internrevisorer ska sträva efter att certifiera sig? 
Alla tre internrevisorerna tycker att man bör sträva efter att certifiera sig. En av dem säger att 
framförallt internationellt sett märks det en stor skillnad i respekt. Står det CIA får man en 
annan tyngd utomlands medan det är lite mindre viktigt i Sverige. Dessutom var det en lärorik 
utbildning, menar han. En annan säger att marknaden har mer förtroende för en internrevisor 
som är certifierad men att det inte spelar så stor roll vilken certifiering det är. Den tredje 
motiverar svaret med att en internrevisor bör sträva efter certifiering på samma sätt som att 
man strävar efter att bli auktoriserad revisor om man arbetar med externrevision. Det är en 
kvalitetsstämpel.  
Hur kontrolleras internrevisionen och hur sker uppföljningen av Ert arbete? 
En berättar att man tilldelas, genomför och avslutar uppgiften. Man styrs och följs upp av 
revisionsutskottet. En säger att kontrollering och uppföljning sker på två sätt. Det första är via 
styrelsen som utvärderar arbetet varje år. De utvärderar om de är nöjda med prestationen och 
inriktningen. Det andra sättet är att det var femte år sker en kvalitetsgranskning av alla 
internrevisionsavdelningar enligt IIA:s standarder. Man får även löpande mer informell 
feedback när man rapporterar. Personen anser att kontrollen och uppföljningen av 
internrevisionens arbete fungerar bra. En annan respondent nämner även att företaget han 
arbetar på gör interna utvärderingar. Man följer då upp hur projektet har dokumenterats, vilka 
slutsatser som dragits och så vidare. Det finns en kvalitetsgenomgång internt som görs av 
personal som inte varit med på projektet. Respondenten anser att uppföljningen fungerar bra i 
företaget han arbetar på, men han är inte säker på att det fungerar lika bra i alla 
internrevisionsavdelningar som tillhör företagen. IIA:s genomgångar ska dock ske även ute i 
företagen.  

Utveckling 

Känner Du att internrevisorer har blivit mer betydelsefulla? 
Samtliga känner att internrevisorer har blivit mer betydelsefulla. En av dem säger att han 
anser att internrevisorer kommer att få ett starkare fäste. Ledningen begriper bättre och bättre 
varför internrevisionen är bra. Det är fler som börjar använda internrevision på grund av nya 
regler och rekommendationer. En annan säger också att Koden och SOX samt den ökade 
förståelsen för intern kontroll och varför det är viktigt att det finns regler och policys har ökat 
internrevisorers betydelse. Han säger att det är helt annorlunda nu jämfört med för bara några 
år sedan. Den tredje respondenten är av liknande åsikt och påpekar att företagen enligt Koden 
måste uttala sig om varför man valt att inte ha internrevision om så är fallet. Många företag 
som inte tidigare har haft en internrevision etablerar det nu. 
Har Ni internrevisorer fått högre status i företaget? 
Två av respondenterna säger ja. Men den ena säger att det går långsamt. Den andra säger att 
internrevisorer har fått högre status i och med den nya regleringen och ökad publicitet i 
media. Tidigare var man mer ett kontrollorgan, nu är man mer ett hjälpverktyg. Den tredje 
anser också att internrevisorer har fått högre status men att detta gäller i hänseendet att de 
rapporterar högre upp. Det var tidigare vanligt att internrevisionen rapporterade till 
dotterbolags- och redovisningschefer eller liknande. Nu har det lyfts upp och man har oftast 
rapportering till Vd, CFO och en streckad linje till revisionsutskottet. Problemet är lite att det 
fortfarande finns många människor som har en gammal syn på vad internrevision är.  
Har Koden, COSO, eller SOX påverkat internrevisionen? 
De intervjuade är överens om att dessa har påverkat internrevisionen. En av respondenterna 
berättar att det nu ställs fler krav på att ha internrevision och man ställer även krav på högre 
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kompetens. Idag finns det en trend för kontroll och riskhantering. En annan säger att SOX har 
påverkat och att Koden kommer att påverka framöver. Fokus har nu på grund av SOX skiftat 
tillbaka lite mot det finansiella hållet och internrevisionen blir lite mer tvungen att övervaka 
den finansiella rapporteringen. Koden har vissa dragningar åt det hållet. Framförallt har detta 
lyft fram internrevisionen och ökat medvetenheten om att den finns. SOX har gett väldigt 
mycket pengar åt revisionsbyråerna eftersom det kostar mycket att införa SOX i företagen. 
Personen säger att andra regler och rekommendationer inte har påverkat speciellt mycket. 
Finansiella bolag måste dock rätta sig även efter Finansinspektionens regler. Annars tittar man 
mest på interna regelverk. Han säger att det har blivit mer uppenbart vad internrevisionen 
bidrar med och organisationen förlitar sig kanske mer på det internrevisionen säger nu. Han 
tycker även att den nya regleringen medfört många konkreta förändringar i företagen.  

En tredje respondent menar att SOX påverkar internrevisionen på flera sätt, bland annat 
eftersom det finns ett krav att företagsledningen ska uttala sig om den interna kontrollen och 
den finansiella rapporteringen. Det gör att man måste granska testerna av den interna 
kontrollen. Internrevisionen får då en mer finansiell inriktning. När bolag inte har en 
internrevision kan det vara en indikator på att kontrollen inte fungerar tillfredställande. Koden 
påverkar på samma sätt eftersom det är svårt att motivera varför man inte behöver 
internrevision om man börjar fundera på saken. Personen anser att det även finns en allmän 
drivkraft som gör att intern kontroll har hamnat i fokus och då inser man att det behövs en 
internrevision som driver arbetet. Alla respondenterna anser att den nya regleringen har 
medfört fler uppdrag för internrevisionen.  
Är det viktigt att enheterna i företaget förstår att internrevisionen skapar värde åt dem i stället 
för att bara se det som en övervakning?   
De intervjuade anser att detta är viktigt. En poängterar att de lägger ner ganska mycket tid på 
att förklara varför vissa förändringar bör ske och varför de tycker som de tycker. Personalen 
på den granskade enheten måste förstå poängen, inte bara göra för att göra. Han menar att han 
brukar försöka förklara utan att använda för mycket ”internrevisionsspråk”. En säger att det är 
viktigt i relationen mellan de som granskas och de som granskar att de granskade känner 
nytta. 

4.2. Styrelseledamöter 
Jan Sjöqvist: Jan Sjöqvist arbetar idag som styrelseproffs. Han har ett förflutet inom 
näringsliv och är utbildad civilekonom. Sjöqvist har arbetat mycket med tekniskt orienterade 
företag. Länge arbetade han i ASEA/ABB med ekonomi, controlling och även strategisk 
utveckling. Jan Sjöqvist har även arbetat i Nordstjernan som var ett konglomerat och där 
arbetade han mycket med struktureringar åt koncernen. Han har varit VD för NCC under ett 
antal år. Numera är det mest styrelseuppdrag men han arbetar även med 
fastighetsutvecklingsprojekt. 
Jan Sjöqvist är styrelseledamot i Stora Enso där han även är ordförande för Financial Audit 
Committee (revisionsutskottet). Sjöqvist har suttit som styrelseledamot i mer än 5 år i Stora 
Enso. Han blev styrelseledamot innan fusionen då det bara hette Stora. Jan Sjöqvist är även 
styrelseledamot i bland annat Green Cargo (statligt ägt till 100 %, de sköter om godstrafik på 
järnväg), ordförande i Concordia Bus (driver kommunal busstrafik i Norden, i Sverige heter 
varumärket Swebus), ordförande i Oden (bolaget är privatägt och håller på med 
byggverksamhet) och Lannebo Fonder (de sysslar med kapitalförvaltning via fonder, 
privatägt, Sjöqvist var med och nystartade för 5 år sedan). 
Peggy Bruzelius: Peggy Bruzelius har arbetat inom svenskt näringsliv större delen av sitt liv. 
Hon började med olika operativa jobb och hon har varit 18 år på ABB. 1997 slutade Peggy 
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Bruzelius som VD för ABB Financial Services. Därefter var hon vice VD på SEB för att 
sedan börja arbeta som styrelseproffs.  
Peggy Bruzelius sitter i sju börsbolag och två onoterade bolag. I Sverige är det Electrolux (där 
hon är vice ordförande), Scania, Axfood, Ratos, och Husqvarna. Peggy Bruzelius är delägare i 
Lancelot Asset Management (kapitalförvaltare) där hon också är styrelsens ordförande.   

Internrevisionens uppbyggnad 

Hur vill Du definiera internrevision? 
En av styrelseledamöterna säger att det är en funktion som ska hjälpa företagsledningen att se 
till att allt är som det ska i företaget. Man kan mer eller mindre själv välja hur man vill 
utforma internrevisionen på grund av att det inte finns lika mycket regler för den interna 
revisionen som det finns för den externa revisionen. Det beror lite på vad det är för företag 
och hur mycket man vill satsa när man bygger upp internrevisionen. Internrevisionen är 
väldigt olika i de företag där den här personen arbetar. Den andra säger att internrevision 
informellt uttryckt är de som ser till att företagets interna kontroll fungerar på ett 
tillfredställande sätt. 
Hur länge har företaget där Du är styrelseledamot haft internrevision? 
Den ena styrelseledamoten berättar att de har haft internrevision i någon form väldigt länge. 
På 1970-talet fanns det en ordentlig internrevisionsavdelning som var ”lite tråkig och 
bortglömd”. Man började sedan inse att den inte skapade särskilt mycket värde så den gjordes 
om till en avdelning där det fanns ett moment av internrevision men gruppen arbetade även 
med internkonsulttjänster. Då hade konsultinslaget betydligt större vikt än själva 
internrevisionen. Sedan SOX infördes har tonvikten legat mer på internrevision även om 
avdelningen fortfarande sysslar med konsultverksamhet också. Arbetsuppgifterna är dock lite 
mer preciserade och uppdelade och de har förstärkts under de senaste fem åren. Även den 
andra styrelseledamoten tycker sig kunna se att internrevisionen är på väg tillbaka. Den har 
haft sina perioder och om man går flera år tillbaka kanske det var ett område där man ibland 
såg att det kunde sparas pengar. Därför tog man bort internrevisionen för att i stället lägga mer 
resurser på den externa revisionen. I takt med ökade krav på företagen gällande revisionen 
och styrning börjar dessa frågor att komma upp mer igen. Företagen börjar tänka på att man 
kanske kan vinna på att ha en internrevisionsavdelning, men den måste vara effektiv. Därför 
tror personen att skillnaden från förr är att man ställer större krav på effektivitet.  
Har företaget en egen avdelning eller är internrevisionen inhyrd? 
Båda företagen som styrelseledamöterna har koncentrerat sig på har en egen 
internrevisionsavdelning. Det ena företaget har ca 12-13 personer på 
internrevisionsavdelningen. Det andra företaget har en avdelning på ett 40-tal personer men 
där finns det inte enbart personer som arbetar uteslutande med internrevision. 
På vems uppdrag sker internrevisionen? 
Den ena styrelseledamoten säger att internrevisionen sker på styrelsens uppdrag, via 
revisionsutskottet. Den andra säger att det är en intressant fråga eftersom det inte är riktigt 
klart. Det är även en lite känslig fråga på grund av att internrevisionen ska vara objektiv och 
fristående om den ska fungera på ett riktigt sätt. Internrevisionen på företaget har två 
uppdragsgivare, det är både revisionsutskottet och CEO. CEO är den som har ansvaret för 
internrevisionen. Företaget har nyligen bytt internrevisionschef och fann då att det inte finns 
några regler för vem som ska anställa personen. De tittade rätt noga både på amerikanska, 
svenska och andra länders regler och det finns inte tydligt skrivet vad de kunde se i alla fall. 
För företagets del kom de fram till att det bästa är att CEO har ansvaret att anställa och därför 
också avskeda internrevisionschefen. Men revisionsutskottet ska lämna sitt godkännande.  
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Hur arbetar revisionsutskottet? 
Den ena säger att kommittén arbetar åt styrelsen, vilket innebär att allt den gör rapporteras till 
styrelsen. Man har en kommitté för att den kan ägna mycket mer tid åt frågor angående 
internrevision än vad hela styrelsen kan göra. Mötena som revisionsutskottet har på företaget 
tar ungefär lika lång tid och de är ungefär lika många gånger per år som de ordinarie 
styrelsemötena. Kommittén kan fördjupa sig i internrevisionen och styrelsen känner därför 
större säkerhet och trygghet för att kommittén går igenom det. Den andra styrelseledamoten 
säger att företaget lyder under SOX, vilket styr arbetet i revisionsutskottet väldigt mycket. De 
har fyra-fem möten om året då de går igenom mycket inför Section 404 i SOX. 
Revisionsupphandlingen och revisionskontrollen är en annan stor del. Det som styrs av SOX 
är ungefär det som hinns med, eftersom det är väldigt omfattande regler. Innehållet i 
internrevisionens arbete och uppgifter är upp till revisionsutskottet. Vid anställning av 
internrevisionschef ska hela revisionsutskottet formellt ge sitt godkännande. 
Vem rapporterar internrevisionen till? 
Båda styrelseledamöterna säger att internrevisionen rapporterar till revisionsutskottet. Den 
ena personen säger även att internrevisionen rapporterar till CEO och den andra säger att när 
det handlar om rent funktionella frågor rapporteras de till ledningen.  
Anser Du att internrevisionen i företaget kan organiseras bättre? 
Båda styrelseledamöterna anser att internrevisionen fungerar väldigt bra i de respektive 
företag de valt att koncentrera sina svar kring. Den ena säger att man har en bra kombination 
på internrevisionsavdelningen vilket leder till att man kommer närmare själva verksamheten. 
Den andra säger att den har förbättrats mycket de senaste åren. Personen tycker att 
internrevisionen i företaget håller hög klass och man har nått långt. I andra företag kan man 
förbättra därför att det ofta inte ens finns internrevision. Tar man aktivt ställning till att ha en 
internrevisionsfunktion då tror personen att man också ser till att den arbetar effektivt. Det är 
därför mera ett val om man ska ha en internrevisionsavdelning och det påverkas bland annat 
av hur stort och komplicerat företaget är.  

Internrevisionens syfte och arbetsområden 
Vad anser Du är det huvudsakliga målet för internrevisionen i företaget? 
Den ena styrelseledamoten säger att målet är att säkerställa att det finns rutiner och processer 
som garanterar att det fungerar som det ska i företaget. Den andra menar att det finns ett mål 
som säger att internrevisionen ska förse uppdragsgivarna med en oberoende konsultservice 
som ska skapa värde och förbättra organisationens processer. Den ska hjälpa företaget att nå 
sina mål genom att se till att effektiviteten är hög inom intern kontroll, riskhantering och 
styrningsprocesser.  
Uppnås målsättningen? 
Den ena säger att det blir bättre och bättre, men det är inte helt perfekt. Den andra tycker att 
målsättningen uppnås. Personen säger att de följer upp det här väldigt väl och att de har bra 
uppföljningssystem. Det innebär att man kan fokusera på det som inte fungerar. Systemet 
medför att internrevisionen vet vad man ska arbeta med och att man kan mäta, följa upp, göra 
det tydligt och förståeligt. 
Vilka uppgifter har internrevisionen på företaget? 
Båda styrelseledamöterna säger att internrevisionen det här året präglas mycket av SOX. Den 
ena säger att de olika enheterna måste självtesta sig och se att de uppfyller kraven. Sen är det 
också mycket ”normal” internrevision. Den andra styrelseledamoten säger att internrevisionen 
ska arbeta inom områdena intern kontroll, riskhantering och styrning. Precis som för externa 
revisorer görs en plan över vad man ska arbeta med under året. Det är viktigt att bestämma sig 
för var tyngdpunkten ska ligga eftersom internrevisionen inte kan göra allt. 
Internrevisionsavdelningen arbetar i år mycket med den interna kontrollen på grund av SOX. 
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Styrelseledamoten säger att den viktigaste uppgiften nu för internrevisionen nog är intern 
kontroll, att se till att alla processer driver och fungerar på ett riktigt sätt.  
Arbetar internrevisionen aktivt med att identifiera möjligheter till utveckling? 
Båda säger att det gör man väldigt mycket, det är en del av målet. Den ena respondenten 
fokuserar på att internrevisionen bearbetar existerande metodik, COSO, med mera för att 
sedan vidareutveckla metoder. Den andra säger att när internrevisorerna går igenom och ser 
hur företaget arbetar i sina olika processer ska de föreslå förbättringar. Det är inte bara ur 
kontrollperspektiv utan det handlar också om sättet att arbeta. Internrevisionen ser till att 
företaget arbetar effektivt och att det kanske kan få ner kostnaderna. Men mycket är också 
inriktat på risker och internrevisionen ska se till att företaget fungera på ett riktigt sätt.  
Skapar internrevisionen värde åt alla funktioner inom företaget? 
Den ena svarar att internrevisionen skapar värde direkt eller indirekt åt alla funktioner. Den 
andra säger att det ska den egentligen göra. Internrevisionen ska vara en hjälp för 
verksamheten, på så sätt skapar den värde åt alla. När internrevisionen fungerar väl tror 
personen att den är väldigt uppskattad. När funktionerna får reda på förbättringsförslag tror 
personen att de inser att det här är något som måste rättas till. Det kan vara jobbigt och 
besvärande men i det stora hela tror styrelseledamoten att internrevisionen uppfattas positivt. 
Personen säger att internrevisionen arbetar åt de resultatansvariga enheterna och personen tror 
också de känner en väldig tillfredsställelse i att de vet att det fungerar som det ska. 
Respondenten tror att den som är VD eller annan ansvarig uppskattar att få den här kontrollen 
att veta att någon har gått igenom och tittat på rutiner och kontrollsystem för att se hur de 
fungerar och återkomma med förslag på förbättringar. Det är väl först när man har olika syn 
på vad som behöver göras som man möjligtvis kan känna att värdet är tvivelaktigt. Numera 
tror personen att de flesta inser att företag måste ha internrevisionen på väldigt hög standard.  
Skapar internrevisionen värde åt icke-finansiella stabsfunktioner, till exempel HR-avdelningen? 
Den ena säger att kanske är det lite svårt att se på vilket sätt det skapar värde för HR och till 
exempel designenheten. Men alla operativa enheter får i alla fall värde av internrevision. Den 
andra säger att internrevisionen kan skapa värde åt ”icke-finansiella” stabsfunktioner men 
kanske inte lika direkt som hos andra funktioner. 
Anser Du att internrevisionen kan/bör samarbeta mer med de externa revisorerna? 
En av styrelseledamöterna säger att många gånger avlastar internrevisionen det som 
externrevisionen ska göra. Det finns ett nära samarbete vilket innebär att man kan reducera 
omfattningen av externrevisionen till viss del. Det är därför väldigt viktigt att extern- och 
internrevisorerna arbetar bra ihop. Den andra säger att det är en stor besparing om de 
samarbetar. Till exempel nu med SOX ska de externa revisorerna också verifiera Section 404. 
Finns det då möjlighet att de externa revisorerna kan lita på internrevisionens arbete blir det 
naturligtvis mindre dubbelarbete och det är viktigt av kostnadsskäl. De externa revisorerna har 
i företaget förtroende för de interna revisorerna.  
Hur används internrevisionens rapporter? 
Den ena styrelseledamoten säger att i första hand är rapporterna till för enheterna själva. Detta 
på grund av att de ska kunna förbättra sig på de områden som inte fungerar. Men 
rapporteringen går också vidare upp i organisationen, till CEO och till revisionsutskottet. 
Sedan får man fundera på om det behövs fler åtgärder än de som har föreslagits. Det är viktigt 
att kunna följa upp att det som behövde rättas till verkligen har utförts. Styrelsen får i det 
företaget samma rapporter som enheterna. Den andra styrelseledamoten säger att det görs en 
formell rapport som är ganska lång och sedan får revisionsutskottet ta del av en 
sammanfattning av den. Man går igenom åtgärdsförslag och sedan görs ett återbesök på 
enheten efter ett par månader där man följer upp att åtgärderna har genomförts. I de fall ingen 
åtgärd har gjorts blir det en ny rapport.  
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Båda säger att rapporterna leder till förändringar. Man följer upp avvikelser och man ser till 
att rätta till det som behövs. Det kan vara allt från att man måste ändra en organisation eller 
ändra i upplägget till mindre saker. 
Hur ser Din kontakt med internrevisionen ut och hur ofta kommunicerar Ni? 
Den ena styrelseledamoten säger att det är huvudsakligen per e-post som rapporterna kommer. 
I de flesta fall kommenterar inte styrelseledamoten rapporterna, om det inte finns anledning 
till det. Den huvudsakliga interaktionen är sedan på revisionsutskottsmötena där chefen för 
internrevisionen deltar. Den andra säger att de kommunicerar vid alla möten som är med 
revisionsutskottet. Vid dessa möten är internrevisionens representanter alltid med, även på de 
punkter som de kanske inte själva ska vara aktiva. Chefen för internrevisionen är alltid med 
och sedan kan det även vara någon annan med vid behov. Personen säger att de kan 
kommunicera även mellan mötena och internrevisionschefen ska kontakta styrelsen om han 
behöver och vice versa. Hela kommittén på företaget träffar också internrevisionschefen och 
eventuellt andra internrevisorer utan några andra närvarande. Det gör de för att kunna prata 
väldigt öppet och fritt. Dessa möten sker 4-5 gånger per år. Personen säger att vid mötena 
frågar styrelsen hur internrevisionens förhållande med ledningspersonerna är och om de har 
några problem i utövandet av sitt arbete. Vidare frågar styrelsen om de anser att de har 
tillräckliga resurser för att åstadkomma det som de ska göra och så vidare.  
Anser Du att internrevisionen underlättar Ditt arbete som styrelseledamot? 
En av styrelseledamöterna säger att internrevisionen definitivt underlättar arbetet i 
revisionsutskottet. För den övriga styrelsen underlättar det också med internrevision eftersom 
även de måste skriva under årsredovisningen. Den andra styrelseledamoten säger att en del av 
styrelsens ansvar är att se till att företaget fungerar på ett riktigt sätt, därför är internrevisionen 
en mycket viktig hjälp. 
Vad skulle kunna förbättras för att internrevisionen skulle tillföra Dig mer? 
Den ena styrelseledamoten tycker inte att det finns något som skulle kunna förbättras. 
Internrevisionen på företaget har under de senaste åren förbättrats mycket och nu fungerar den 
riktigt bra. Styrelsen följer upp internrevisionen väl och de har en bra kommunikation. 
Styrelseledamoten tror att de håller en väldigt hög klass jämfört med många andra företag. 
Den andra säger att det ska bli skönt när Section 404 är klar eftersom implementeringen av 
den innebär en viss försummelse av det ”normala” arbetet. Detta eftersom man inte har 
obegränsade resurser att fördubbla internrevisionen med. Dock kan man ändå säga att Section 
404 har tillfört en hel del, mer än man trodde från början, men det har också kostat och tagit 
tid. När det sedan är klart tror personen att det blir mer tid som kan ägnas åt själva 
verksamheten, vilket blir bra.  

Internrevisorernas kompetens 

Vilka kompetens- och utbildningskrav ställs på företagets internrevisorer? 
En av styrelseledamöterna säger att både nuvarande chef och företrädare var auktoriserade 
revisorer, det har dock aldrig varit ett formellt krav. De som arbetar på internrevisionen kan 
ha väldigt varierande bakgrund. Förr i tiden var det mer som en karriär; man började som 
internrevisor och sen var man det resten av livet. Det gjorde att det blev en typ av människor 
som var långt ifrån ”verkligheten” och som inte tillförde speciellt mycket. Personen tror på en 
modell där man som internrevisor även har gjort andra saker ute i organisationen. Vill man ha 
viss rotation går det inte att ha alltför snäva formella krav. Den andra säger att 
internrevisorerna naturligtvis måste ha djupa kunskaper om redovisning och revision. 
Dessutom måste de även ha kunskap om verksamheten. 
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Anser Du att internrevisorer generellt har mer kompetens idag jämfört med tidigare? 
Båda styrelseledamöterna anser att internrevisorerna har mer kompetens idag. Den ena säger 
också att de har mer affärskänsla. Det är viktigt med affärskänsla annars förstår man inte vad 
som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Den andra personen menar att det är ineffektivt 
att ha någon som inte har speciellt hög kompetens som det ofta var förr. Då är det bättre att 
lägga pengar på externa revisorer.  
Tror Du företaget kan använda sig mer av internrevisionens kompetens? 
Båda styrelseledamöterna svarar nej på grund av att de anser att internrevisorerna redan 
arbetar väldigt mycket. Den ena säger att internrevision är så pass brett och eftersom de väljer 
ut och prioriterar kan internrevisionen inte göra speciellt mycket mer än vad de gör. Personen 
tycker att internrevisionsavdelningen på företaget är väl avvägd och den får inte bli för stor.  
Vad anser Du om certifiering för internrevisorer? 
Den ena styrelseledamoten tycker att certifiering generellt är bra för det blir en 
kvalitetsstämpel. Det höjer normalt sett nivån och fungerar som en slags golvnivå. Det är en 
fördel med certifiering men självklart kan man göra avsteg. Det beror på vad det är för person 
och vad han/hon har för utbildning och erfarenheter. Det kanske underlättar och man känner 
lite större trygghet då man vet att personen har en basnivå som håller den här standarden. Det 
är i alla fall en fördel jämfört med en som inte har certifiering. Den andra styrelseledamoten 
anser att det är lite riskabelt med certifiering eftersom det då blir mer som en yrkesgrupp. Det 
är bra att under en karriär kunna byta jobb och personen ser gärna någon som har varit ute i 
verkligheten också. Båda styrelseledamöterna säger att de inte vet tillräckligt mycket om CIA 
för att kunna göra ett uttalande om just den certifieringen. 
Hur kontrolleras internrevisionen och hur sker uppföljningen av internrevisionens arbete? 
En av styrelseledamöterna säger att internrevisionen vid varje möte med styrelsen måste 
rapportera om vad de gör och framför allt redovisa de brister som man inte har löst än. Kravet 
är också att informationen måste vara tillgänglig för kommittén. Internrevisionen gör oerhört 
mycket och det blir många rapporter som tas fram. Därför gäller det att internrevisionen kan 
beskriva vad de gör och lyfta upp det väsentliga. Då krävs det bra system för rapportering och 
uppföljning. Skulle man inte ha det utformat på det här sättet skulle kommittén behöva läsa ett 
flertal pärmar. Internrevisionen får inte tappa det som är väsentligt, utan de måste presentera 
någonting från alla delar av arbetet. Det tycker personen att man har kommit långt med på 
företaget. Personen fortsätter att berätta att internrevisionen tar fram en rapport åt styrelsen en 
gång per år. Men internrevisionen rapporterar också löpande om det man hittar. Finner man 
något som är allvarligt lyfts det naturligtvis fram. Rapporten är mer omfattande än den som de 
externa revisorerna tar fram. Internrevisionens rapport går mera in på förbättringsförslag och 
vad man ska göra än vad de externa rapporterna gör. Den andra styrelseledamoten säger att en 
del bolag har internrevisionen kopplad bara till styrelsen och revisionsutskottet och då blir 
kontroll och uppföljning svårt. I och med att företaget har dubbla rapportvägar hänger det 
mycket på revisionsutskottet liksom det även bygger mycket på VD:n och organisationen. 
Den normala utvärderingsmodellen som företaget använder appliceras även på 
internrevisionens arbete. Man mäter mot uppsatta mål och hör med underställda, överordnade 
och sidoställda för att få feedback. Det är en systematisk process som sker mycket inne i 
organisationen eftersom styrelsen inte riktigt har tid och resurser för att utföra allt detta. 

Utveckling 

Hur ser Du på internrevisionens utveckling? 
Den ena styrelseledamoten ser utvecklingen från den här lite tråkiga bilden när man inte 
gjorde något alls till dagens modell. Det finns även företag som hyr in internrevisionen och 
det kan också fungera väldigt bra. Det är nu svårt att hitta bra folk till internrevisionen 



 

 41     

eftersom yrket har varit insomnat under en period. Just nu vill alla företag förbättra sin 
internrevision i och med de nya regler som har tillkommit. Den andra säger att om man följer 
internrevisionen nu jämfört med tidigare har den utvecklats oerhört mycket på ett positivt sätt. 
Har internrevisorerna fått högre status i företaget? 
Båda tycker att det känns som om internrevisorer har fått högre status. En av 
styrelseledamöterna tycker att man kan se det på dem som arbetar med internrevision. Yrket 
attraherar nu även unga människor, det ses som roligt och det har en framtid. Internrevisionen 
tas på större allvar nu och den drivs med större effektivitet vilket lockar många. Den andra 
säger att i samband med att SOX kom upplevde enheterna att de faktiskt behövde 
internrevisorernas hjälp, till skillnad mot förr när det bara var som en övervakning. Det är bra 
när något efterfrågas eftersom det då blir mer uppskattat.  
Har Koden, COSO eller SOX påverkat internrevisionen?  
Styrelseledamöterna är överens om att de har påverkat internrevisionen. Den ena säger att 
SOX har påverkat enormt mycket. COSO är mer ett hjälpmedel, en modell. Den andra 
tillägger att internrevisionen ska arbeta i linje med dessa regelverk. Med dessa regelverk kan 
man också arbeta väldigt aktivt i ett uppbyggande skede. Är det något som inte fungerar kan 
man se till att arbeta med rutiner. Där har det kommit till sin rätt, anser styrelseledamoten. 
Finns det andra regler eller rekommendationer som har påverkat? 
Den ena styrelseledamoten säger att man måste se till att behärska både svenska och 
internationella regler och rekommendationer. Internrevisionen på företaget arbetar i flera 
länder där det finns lite olika syn på det hela, de måste följa kraven i alla länderna. Men SOX 
är den som är mest övergripande och oerhört omfattande, kanske för omfattande. SOX är 
mycket amerikansk och eftersom man utanför USA har andra regler och sätt att styra och leda 
företag leder det till att SOX inte är riktigt relevant i alla avseenden. Trots det måste man ändå 
följa den. Det kan vara lite synd för där tappar kanske revision i allmänhet och internrevision 
kanske också lite grand i anseende. Många som inte arbetar med det här tycker inte att det 
känns bra eftersom det blir för mycket byråkrati, administration och arbete som inte leder 
någon vart. De interna men framför allt de externa revisorerna får lida lite för att man tycker 
att de är budbärarna som kommer med SOX. Samtidigt vet styrelseledamoten att många 
tycker att delar av SOX ändå är bra. I vissa fall kanske man har hittat brister som man inte 
riktigt har sett tidigare. Enligt personen finns det delar som är positiva med SOX men det är 
just detaljrikedomen och omfånget som har blivit lite för mycket. Men nu håller man på att 
revidera och ändra lite på reglerna för att de ska passa de europeiska företagen bättre.   
Anser Du att internrevisionen har blivit mer betydelsefull i och med de nya reglerna? 
Båda styrelseledamöterna säger att internrevisionen har blivit mer betydelsefull. Den ena 
styrelseledamoten säger att totalt sett har man naturligtvis ökat insikten om hur de här 
kontrollsystemen fungerar, vilket är positivt. Men det kanske har blivit lite ”overkill” på något 
sätt. Den andra säger att det därför var svårt att rekrytera bra människor förr, eftersom 
internrevisionen inte var tillräckligt betydelsefull. 
Har den nya regleringen medfört någon konkret förändring i företaget? 
Båda styrelseledamöterna säger att den nya regleringen har medfört förändring i företaget. 
Den ena säger också att regleringen har medfört stora kostnader som känns. Det är troligen en 
fördubbling i revisionskostnader. Den andra säger att den interna kontrollen testas nu under 
den här perioden. Kommittén kommer någon gång efter sommaren att få resultaten av de här 
testerna. Då kommer den att se vad som har fungerat och vad som inte har fungerat. Men 
redan nu har internrevisionen utfört tester där de externa revisorerna inte är med. Där har man 
redan fått klart för sig vilka processer som inte fungerar. Här vidtar man åtgärder redan nu, 
det är i allra högsta grad operativa åtgärder. Det handlar rätt mycket om att attestsystem och 
att attesträtten verkligen fungerar som det är tänkt. Mycket handlar också om hur IT sker, 
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tillkomst till system samt behörighet. Så fort man upptäcker problem rättar man självklart till 
det. Personen säger att det nog har hänt ganska mycket men det är ingen jättestor sak som 
man har upptäckt att man måste ändra helt och hållet. Det är mera mängden av småsaker som 
görs på väldigt många ställen. Man höjer därför den totala nivån ganska rejält.  
Är det viktigt att enheterna i företaget förstår att internrevisionen skapar värde åt dem i stället 
för att bara se det som en övervakning? 
Styrelseledamöterna säger att det är viktigt att enheterna förstår att internrevisionen skapar 
värde. Den ena säger att öppenheten i dialogen påverkas om de ser värdet i internrevision. 
Den andra säger att kunderna är CEO och revisionsutskottet. Dessa två är uppdragsgivare, de 
andra på företaget är inte kunder. Styrelseledamoten tror att det är farligt om man ser de andra 
enheterna som kunder. Däremot arbetar man ju i samma företag och man ska ha samma mål 
så på så vis är det viktigt. Enheterna ska ha inriktning på att förbättra effektiviteten. 
Finns det något Du önskar tillägga eller förtydliga? 
En av respondenterna nämnde under intervjun att det kanske inte får vara 1-2 personer som 
arbetar med internrevision på ett företag om det ska fungera. Det måste finnas en viss skala på 
verksamhet och komplexitet. Företag kan även välja att arbeta mot de externa revisorerna och 
se till att man täcker in allt som man behöver och därför bestämma att man inte behöver 
internrevision. Många gånger avlastar internrevisionen det som externrevisionen ska göra 
vilket innebär att man kan reducera omfattningen av externrevisionen till viss del.    

4.3. Externrevisorer 
Fredrik Edman: Fredrik Edman arbetar på KPMG sedan 1999. Han är auktoriserad revisor 
sedan ett år tillbaka och arbetar huvudsakligen med stora bolag, både svenska företag och 
företag som har säte i Storbritannien och USA. Klienterna finns i olika typer av branscher 
men det är en viss inriktning mot industri och bygg.  
Tommy Mårtensson: Tommy Mårtensson är partner och arbetar på Deloitte. Han är 
auktoriserad revisor och har arbetat som revisor i över 30 år. Han blev auktoriserad 1978. Nu 
arbetar han mest med stora företag.  

Internrevisionens uppbyggnad 

Hur vill Du definiera internrevision? 
Den ena externrevisorn säger att internrevision är en slags uppföljning av verksamhetens 
inriktning och mål. Den andra säger att internrevision beskriver nytta för någonting och ska 
inte bara vara en kostnadspost. Internrevision har både operationella och finansiella inslag. 
Vad man än använder internrevision till måste det finnas syfte och målsättningar. 
Internrevision måste ge ett värde åt företaget och får inte bli en avstjälpningsplats. 
Är det många av de företag Du reviderar som har internrevision? 
Externrevisorerna säger att Kodens tillkomst har gjort att flera företag börjar med 
internrevision. Den ena berättar att många av företagen som han kommer i kontakt med har 
internrevision och att det kommer att bli fler. På 70-talet var internrevisionen utbredd men på 
80- och 90-talet skedde en omfattande nedmontering av internrevision men nu sker ett 
uppsving igen. Den andra säger att utländska bolag har haft det sedan länge, speciellt de 
amerikanska där det finns en väl fungerande internrevision. Svenska bolag har inte haft det i 
någon stor utsträckning, men nu är det många företag som han har kontakt med som håller på 
och starta upp en internrevision. Uppskattningsvis har hälften av klienterna internrevision.  
För vem anser Du att internrevisionen utförs och på vems uppdrag? 
En av de externa revisorerna menar att internrevisionen utförs för företagsledningen. Det är 
företagsledningens medel och det är framförallt VD och kretsen kring honom/henne som 
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behöver ett verktyg för att följa upp hur verksamheten kring dem fungerar. Han har egentligen 
inte associerat internrevision särskilt mycket med styrelsen. Den andra anser att det optimala 
är om internrevisionen utförs för styrelsen. Det ska vara så mycket oberoende som möjligt. 
Finns det ett revisionsutskott kan avrapportering ske till denna. Kommittén är kopplad till 
styrelsen och det kan vara lämpligt att den övervakar både intern- och externrevision. 

Den ena säger att i de företag han kommer i kontakt med sker internrevisionen oftast på VD-
nivå. Det kan även förekomma internrevision på affärsområdesnivå, men det är då initierat av 
eller i alla fall förankrat i ledningen. Den andra säger att internrevisionen sker på styrelsens 
uppdrag. 
Upplever Du en skillnad mellan företag som har ett revisionsutskott och de som inte har det? 
I ett stort bolag gör revisionsutskottet väldigt mycket nytta, säger en av externrevisorerna. Det 
beror på att redovisnings- och internkontrollfrågor har blivit mer komplicerade med Kodens 
och IFRS tillkomst jämfört med vad det var för ett antal år sedan. Det finns därför en risk att 
styrelsen som hanterar de här frågorna inte har någon ledamot som har den kompetens som 
krävs. Det blir då väldigt svårt att hantera och styrelsen löper en viss risk att de inte förstår 
frågorna och missar att följa upp dem. Det finns förväntningar från marknaden att man ska 
rapportera den interna kontrollen korrekt och att man följer god redovisningssed. 
Externrevisorn tror att det är svårt att hantera för styrelsen. Man behöver någon som är lite 
extra insatt. För ett mindre företag är det inte lika komplext. I ett stort bolag finns det många 
frågor som ska behandlas kvartalsvis rörande redovisning och intern kontroll och att hantera 
det rakt upp till styrelsen är svårt. Den andra externrevisorn säger att i stort sett alla företag 
som han arbetar med har ett revisionsutskott.  
Vem anser Du att internrevisionen brukar rapportera till i praktiken? 
Båda externrevisorerna nämner revisionsutskottet. Den ena berättar att internrevisionen 
rapporterar till revisionsutskottet och till ansvarig chef i företaget. Den andra säger att det i 
praktiken alltid finns en risk att internrevisionen rapporterar till ekonomichefen på grund av 
att många har mycket samarbete med honom/henne. Framöver tror externrevisorn att många 
kommer att rapportera till revisionsutskottet. Han tror att internrevisionen kommer ha mycket 
avstämningar och kommunikation med ekonomiavdelningen och framför allt med CFO. 
Många av de frågor som är viktiga ligger inom CFO:s område och dessutom har han/hon ofta 
bra kontakter. De som internrevisionen ska ut och arbeta ihop med i granskningsarbetet är 
personer som finns inom ekonomiavdelningen och som övervakas av CFO. Han/hon får 
komma med synpunkter men det gäller att man från internrevisionens sida har integritet och 
känner att man är oberoende.  
Anser Du att företag bör ha en egen internrevisionsavdelning, hyra in internrevisorer eller inte 
använda internrevisorer överhuvudtaget? 
Båda respondenterna anser att det är bra med en egen internrevisionsavdelning. Den ena 
externrevisorns åsikt baseras på erfarenheter som visar att det byggs upp en långvarig 
kompetens hos internrevisionsteamen och de kan fokusera mycket längre tid på sina projekt 
än vad en extern leverantör kan göra. Det tillför värdefull kompetens till företaget med en 
internt anställd internrevisor. Det går naturligtvis att göra även på andra sätt. Den andra menar 
att det viktigaste är att företag skapar värde. Personen tror att det är väldigt svårt att hyra in 
internrevisorer från en revisionsbyrå. Det krävs kunskap om företaget och att löpande leva i 
det för att se vad som händer. Han säger att företag kan hyra in internrevisorer för vissa 
delmoment, till exempel IT-revision där det är mycket svårt att hålla uppe kompetensen. Han 
anser att det minimala är att internrevisionschefen finns i företaget. Denna ska vara anställd av 
företaget, vara kompetent och ha god ställning i företaget samt vara respekterad. Dock 
behöver internrevisionschefen inte vara särskilt revisionskunnig men ska känna till bolagets 
verksamhet och ha nätverk och kontakter. Personen kan vara som en slags koordinator.  
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Anser Du att internrevisionen i företagen generellt kan organiseras bättre? 
Externrevisorerna är överens om att internrevisionen kan organiseras bättre. Den ena tror att 
man kan få ut mycket mera värde för pengarna om man tittar på målsättningarna. Han tror 
också att när revisionsutskottet ökar i omfattning kommer de att kräva revisionsplaner och 
budgetar i god tid av internrevisionen. Men för att få ut mer värde krävs det mera kompetens 
hos många internrevisioner. Den andra menar att hos de svenska företagen kan 
internrevisionen organiseras bättre eftersom det är helt nytt hos många bolag. I de 
amerikanska företagen fungerar det bra. De svenska företagen skulle kunna ta efter till 
exempel metodik och organisering från den amerikanska internrevisionen. Sedan kan det vara 
så att man vill fokusera på olika områden eller ha olika omfattning. Det kan också vara en 
fråga om resurser eftersom de amerikanska internrevisorerna har en högre status än de 
svenska och därmed större resurser. I de svenska bolagen försöker man tvinga fram 
internrevision i och med Koden men det är inte alltid det finns fast personal som arbetar med 
detta. Mycket handlar om resurser och detta kommer troligtvis att växa fram även i Sverige. 
Har man resurser kan man bygga upp en bra metodik, organisation och rapportering.   

Interaktion med internrevisionen 

Vad anser Du är det huvudsakliga målet för internrevisionen i företagen? 
Den ena menar att det är att följa upp att verksamhetens inriktning och mål efterlevs samt att 
det finns en intern kontroll. Den andra säger att det beror på om det är operationell eller 
finansiell inriktning. Om företaget är inriktat på kontroll över den finansiella rapporteringen 
tycker personen ett mål för internrevisionen är att få ned kostnaden för extern revision, ha 
ordning och reda i bolaget samt ha bättre intern kontroll. Är man mer operationellt inriktad 
kan det vara att man tittar på förbättringsmöjligheter och så vidare. Till exempel att man 
arbetar med områden där det finns möjligheter att spara kostnader och öka intäkter i bolaget. 
Via Koden blir det nu ännu viktigare med den finansiella delen. 
Tror Du att målsättningen uppnås? 
En externrevisor säger att i de projekt man driver igenom brukar nog målsättningen uppnås. 
Men än så länge skummar man lite på ytan och har inte hunnit med så mycket. I och med att 
internrevisionen har begränsade resurser blir även området de tittar på ganska begränsat. Men 
i det selekterade området där internrevisionen arbetar uppnås målsättningen. Den andra säger 
att historiskt sett tror han att företag generellt inte har gjort det. Det var en avstjälpningsplats 
och internrevisionen hade inte förutsättningarna och hade inte tillräcklig rätt kompetens för att 
nå målsättningarna. Företag satsade inte på internrevisionen och de hanterade det inte på ett 
seriöst sätt. Men nu har han uppfattningen att företag har ordning och reda och bra kontroll. 
Men finns det massa oreda, ingen kontroll och företaget har fokus på de externa och 
kundfokuserade aktiviteterna tar det mycket energi. Det behöver inte vara någon konflikt men 
det finns alltid en avvägning hur mycket man ska satsa på internrevision i tid och kostnad. Det 
gäller att hitta en lämplig balans för att nå målsättningarna man sätter upp.  
Anser Du att internrevision skapar värde åt företagen? 
Den ena säger ja. Den andra säger att rätt gjort skapar internrevisionen värde och kan ge 
mycket nytta åt bolagen. Nu i samband med Koden kommer internrevisionen att skapa mer 
värde och fler inser också det. 
Samarbetar Ni externa revisorer med de interna revisorerna? 
En av respondenterna berättar att med Koden tvingas man att ha bra samarbete. Koden och 
styrelsen förväntar sig att en del arbete ska göras av de interna revisorerna och att arbetet ska 
ge nytta. Styrelsen kommer att utvärdera de interna revisorerna och se om de håller måttet. 
Gör de inte det får företaget ta in nya personer och byta ut vissa. Rätt kompetens, planer och 
upplägg är en förutsättning för en bra och fungerande internrevision. 
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Den andra säger att det finns olika varianter. I ett bolag har intern- och externrevisionen gjort 
gemensamma projekt. Där besökte externrevisorn tillsammans med en internrevisor delar av 
verksamheten och planerade, genomförde och rapporterade tillsammans. Det var lite speciellt, 
men det fungerade bra för båda parter. Samarbetet kommer nog inte fortsätta på det viset utan 
det var mer för att skapa en känsla för hur de arbetade och för att driva igenom en ordentlig 
revision på det affärsområdet. Ett annat projekt, som mer hör till det normala, är att man i 
samband med revisionsutskottets möte träffar internrevisorerna. Där lägger både intern- och 
externrevisor fram sina planeringar och man tittar på vad respektive grupp tänker arbeta med. 
Om både har tänkt granska samma områden kan detta ibland vara onödigt och då kan man 
dela upp det och sedan ta del av den andras arbete. Det är ett bra sätt. Sedan finns det andra 
fall där intern- och externrevisorn arbetar helt parallellt och inte har någon kontakt med den 
andras arbete. Då kan det hända att man inte alls vet om internrevisorn redan har granskat 
samma område. Det är ett konstigt upplägg som inte känns bra. Personen anser att det är lite 
märkligt från företagets sida om man inte inser att den externa revisorn kan ha nytta av 
internrevisionens rapporter.  
Hur är kommunikationen mellan Er? 
En externrevisor berättar att man kommunicerar ungefär tre gånger om året. Behöver man går 
det alltid att ta kontakt ytterligare gånger. Men det behövs inte fler formella möten. Kontakten 
upplevs som bra och det brukar vara en öppen dialog. Den andra säger att nu i samband med 
Koden kommer man att kommunicera mycket. I ett bolag som han arbetar för kommunicerar 
de med de interna revisorerna varje vecka. Det behövs en tät kommunikation där. Hos andra 
stora bolag pratar man åtminstone månadsvis. Det krävs att man har så pass mycket kontakt 
på grund av de nya reglerna och rekommendationerna. 
Upplever Du att internrevisionens arbete kan vara värdefullt för Er externa revisorer? 
Båda anser att det kan vara värdefullt. Den ena säger att det beror på individen. Är det vettiga 
människor och de får rätt förutsättningar finns det goda chanser att de ger värde för 
externrevisionen. Det är bra med viss omsättning bland dem som arbetar med internrevision. 
Kan Ni använda Er mer av internrevisorernas kompetens? 
Externrevisorerna är överens om att förutsättningarna finns. En av dem säger att 
internrevisorerna arbetar 100 % av sin tid med samma företag och ibland även inriktat mot ett 
specifikt område vilket gör att de har ett helt annat djup i sina kunskaper om företaget. De kan 
oftast mer om ett specifikt område än vad en externrevisor kan eftersom de lägger mer tid på 
det. Det kan dock vara så att externrevisorn inte behöver all den fördjupningen för att fullgöra 
sina uppgifter. Det är inte all kunskap från internrevisorn som är relevant för externrevisorn. 
Den andra tror att det är väldigt viktigt att man ger internrevisorerna mycket redskap och 
arbetsramar på grund av att det inte är alla av dem som har revisionsbakgrund. Ska 
externrevisorer kunna dra nytta av internrevisionens arbete och resultat krävs att de externa 
revisorerna är med mycket på deras planering och söker upp vad de kanske ska dokumentera, 
detta för att de i efterhand ska kunna se vad internrevisionen har gjort och kan förlita sig på 
deras arbete och att de har kommit fram till rätt slutsatser.    
Vilka faktorer bedömer Du när Du ska avgöra hur tillförlitligt internrevisionens arbete är? 
En av externrevisorerna säger att det är traditionella faktorer, till exempel om det är rätt 
kompetens, hur avdelningen och arbetsledningen ser ut och vilken planering man har. Det är 
samma faktorer som är viktiga för den externa revisionen. Om personalen på internrevisionen 
arbetar var för sig och det inte finns någon arbetsledning och kvalitetssäkring då blir arbetet 
mindre tillförlitligt. Personen tror att det till stor del kommer att säkras i och med samarbetet 
med externrevisorerna nu när Koden finns. Man kan höja tillförlitligheten genom att 
externrevisorerna är mer involverade i hur internrevisorerna lägger upp, planerar och 
kvalitetssäkrar sitt arbete. Den andra tittar på metodik, hur har de gått tillväga då de har 
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genomfört sitt arbete. Urvalet är också viktigt, hur de kom fram till vad de skulle göra, hur 
många personer de har frågat, hur stora stickprov de gjort och så vidare. Det är viktigt att 
bedöma vad de hänger upp sina slutsatser på.  
Vilka problem kan finnas?  
Den ena respondenten säger att det bör bli färre problem i och med Koden på grund av att 
intern- och externrevisorerna måste ha ett bättre samarbete. Han tror också att det kommer att 
vara en dialog mellan företagsledningen, styrelsen och externrevisorerna framöver vad gäller 
internrevisionen för att man ska få bättre resurser till den. Om externrevisionen ska förlita sig 
väldigt mycket på det arbete som internrevisionen gör då kommer externrevisionen att ha 
synpunkter på internrevisionens uppbyggnad. Den andra respondenten berättar att ett problem 
som kan finnas är att internrevisionen inte har samma målsättning och syfte med sitt uppdrag 
som externrevisorn. Ibland används företagens interna mål och mättal vilka externrevisorn 
inte kan använda. Externrevisorn ska ju bedöma den externa finansiella rapporteringen. Ibland 
kan internrevisorerna lägga mycket tid på saker som externrevisorn inte kan applicera direkt 
på sitt arbete. I de fallen måste man som externrevisor ändå göra hela sin granskningsplan och 
det går inte att byta ut till exempel 10 % mot internrevisionens arbete eftersom den inte har 
haft samma utgångspunkt. Det kan ibland vara ett problem och då undrar företaget och 
internrevisionen varför inte externrevisionen kan ta hjälp av dessa internrevisionsrapporter.   
Vilka gränser upplever Du att lagstiftningen sätter för samarbete med de interna revisorerna? 
En säger att tystnadsplikten kan vara en begränsning. Internrevisionen kan inte få ta del av 
alla externrevisionens rapporter. Det är inte säkert att man på internrevisionen alltid är 
medvetna om detta. Den andra säger att gränserna inte har ändrats och lagstiftningen är 
ganska tydlig. Om externrevisorerna har högre förlitan på internrevisionen än lämpligt så har 
externrevisionen problem. De externa revisorerna kan aldrig delegera bort ansvar, utan det är 
totalt externrevisionens även framöver. Det sätter vissa gränser för hur mycket 
externrevisorerna kan förlita sig på vad internrevisionen har gjort.  
Kan något förändras för att öka värdet på samarbetet med de interna revisorerna? 
En av respondenterna tror att om man ska behålla kompetensen inom internrevision måste 
vissa personer komma in en viss tid och sedan sluta för att gå vidare till något annat. Annars 
finns risken att de tappar engagemang på sikt och så vidare. Det är viktigt att det kommer in 
nya personer som tycker att det är kul och utmanande med ett nytt arbete med nya uppgifter. 
Det är skillnad mot externrevisorer som får besöka olika bolag och inte bara arbeta i samma 
koncern hela tiden. De får också lite mer varierande uppgifter som företagsförvärv och 
liknande. Det måste nog vara lite mera omsättning på dem som arbetar inom internrevision. 
Om det är 1-2 personer som leder internrevisionen kan de se detta som en karriärväg på lång 
sikt på grund av att de har kontakt med styrelsen och de har en helhetssyn över verksamheten 
och då kan det vara ett intressant arbete för dem. Tidigare har internrevisionsavdelningen varit 
en plats dit anställda som inte har lyckats med andra arbetsuppgifter fått gå. Internrevisionen 
har därför tidigare bestått av många lågenergimänniskor på grund av att de har blivit av med 
tidigare befattningar och därför är besvikna. De hade därför inte energi och initiativförmåga 
för att genomföra en lyckad detaljgranskning, internrevisionsavdelningen var därför tidigare 
en avvecklingskostnad. Företag tyckte då inte det var värt att satsa pengar på internrevisionen. 
Den andra säger att om statusen på internrevisionens arbete höjs skulle det öka värdet 
eftersom deras rapporter då skulle få mer tyngd och deras arbete skulle få större genomslag. 
Internrevisorernas kompetens 
Har Du någon uppfattning om vilka kompetens- och utbildningskrav som normalt ställs på 
företagens internrevisorer? 
Den ena revisorn säger att han inte har någon speciell uppfattning om det. Den andra säger att 
är man finansiellt inriktad är det bra om man har varit några år på en revisionsbyrå och att 
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man har fått gå några utbildningar för att lära sig om intern kontroll och hur man 
dokumenterar och så vidare. När det gäller den operativa delen är det viktigt att man har 
förståelse för vad verksamheten gör och så vidare.  
Anser Du att internrevisorer generellt har mer kompetens idag jämfört med tidigare? 
En av dem säger att de kommer att få det men kanske inte just idag. Koden kräver mer 
disciplin i arbetet. Den andra anser att de svenska internrevisorerna har mer kompetens idag. 
För fem år sedan arbetade de kanske mer på detaljnivåer som inte var relevant i alla fall för 
den externa revisionen och det är tveksamt om det var relevant för företaget heller.  
Vad anser Du om certifiering för internrevisorer? 
En av respondenterna säger att certifiering inte är avgörande för vilket förtroende han har för 
en internrevisor. Han har ingen speciell uppfattning om CIA. Den andra tycker inte det är fel 
för det innebär att man får göra vissa utbildningar och vissa prov och så vidare. Det är en typ 
av kvalitetsstämpel. Det är framförallt bra med certifiering för personer som ska arbeta med 
internrevision under en längre tid, till exempel de som har arbetsledande positioner. För de 
personer som roterar in och ut har det inte samma betydelse. Han säger att han har mer 
förtroende för en internrevisor som är certifierad men han säger att det också har med 
personens bakgrund att göra. Respondenten tycker att CIA är bra på grund av att det krävs rätt 
bra förberedelser och kunskap för att man ska klara certifieringen. Han anser att någon av 
dem som leder internrevisionsavdelningen måste ha revisionsbakgrund. 

Utveckling 

Hur ser Du på internrevisionens utveckling? 
En externrevisor säger att många företag har haft internrevision sedan länge men ibland har 
det varit en slumrande tillvaro. Internrevisionen kanske inte alltid har haft rätt personer, 
metodik och inriktning. Nu har man förstått att man måste göra något åt detta, statusen på 
internrevision måste höjas och den måste få mer resurser. Värdet av internrevisions arbete 
kommer troligtvis att öka och företagen kommer att lägga mer resurser på internrevision. 
Därmed kommer vi säkert att få se fler internrevisorer i de svenska företagen framöver. Den 
andra har alltid tyckt att bra internkontroll samt ordning och reda är bra ”business”. Han säger 
att han har sett många bolag där det har varit dålig ordning och han säger att det finns ett klart 
samband mellan dålig internkontroll och dålig lönsamhet. De som däremot har ordning och 
reda samt är välkontrollerade och välstyrda har ofta också en bra lönsamhet. Han tror att 
Koden kommer att finnas länge framöver och den ställer högre krav på arbetet. 
Tror Du att internrevisorer har blivit mer betydelsefulla i och med den nya reglering som 
tillkommit, bland annat Koden? 
Båda respondenterna anser att internrevisorer har blivit mer betydelsefulla. Den ena säger att 
det är mycket på grund av den nya regleringen. Den har tvingat fram internrevision i 
företagen och nu kanske man tar efter de amerikanska internrevisorerna lite. De arbetar på ett 
processinriktat sätt medan de svenska tidigare arbetade mer detaljinriktat.  
Har internrevisorer fått högre status på senare år? 
Båda är överens om att de har fått högre status. Den ena säger att det beror mycket på att de 
nu arbetar på ett annat sätt och använder en annan metodik än vad de har gjort tidigare.  
Finns det något Du önskar tillägga eller förtydliga? 
En säger att internrevisionsavdelningar kan rekrytera flera externa revisorer till den finansiella 
delen och större bolag bör rekrytera själva i stället för att outsourca. Bland de mindre 
företagen går det bra att köpa in tjänster. Men de bör i alla fall ha en person som är anställd av 
företaget och är den som koordinerar internrevisionen. Han säger även att kraven kommer att 
öka, bland annat på lönsamhet. Ger internrevisionen värde är det en god investering för 
företag. Styrelsen har mer makt och ansvar jämfört med tidigare, det är en bättre balans 
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mellan parterna. Den andra revisorn säger att hos de amerikanska bolagen har 
internrevisionen en helt annan status hos bland annat personalen. De vet att företagsledningen 
anser att det är viktigt och därför genomförs verkligen det som internrevisionen föreslår. 
Internrevisorn i Sverige har tidigare ansetts vara lite som en sorts ”detektiv” och därför har 
ordet internrevisor en sämre klang i Sverige. Långsamt kommer nog den här stämpeln att 
tvättas bort. Inom finanssektorn i Sverige finns det till exempel en mer utvecklad 
internrevision än inom industrin. Men även industrin börjar nu ”vakna upp” och starta 
om/starta upp internrevision. Deras processer är dock inte lika utvecklade än och arbetet blir 
lite mer ad hoc och projektbaserat. 

4.4. Företag med egen internrevision 
Anders Blomqvist har tidigare varit redovisningschef för koncernen Gambro. Han har även 
varit ansvarig för skatt i 4 år på Gambro. Förra året arbetade Anders Blomqvist med ett 
internkontrollprojekt inför Koden på Gambro. Hans uppdrag var då att se till att företaget 
uppfyller kraven för Koden. Sedan 1/1-06 är Anders Blomqvist ansvarig för Gambros 
internrevision.  

Internrevisionens uppbyggnad 

Hur vill Du definiera internrevision? 
Internrevision är styrelsens kontrollfunktion. 
Hur länge har företaget Du arbetar för haft internrevision? 
Gambro har haft internrevision i 3 månader och den är under uppbyggnad. 
För vem anser Du att internrevisionen utförs? 
Internrevisionen utförs för styrelsen. 
Hur många arbetar med internrevision i företaget?  
De siktar på att ha tre personer anställda som ska arbeta med internrevision när enheten är 
klar. Just nu arbetar Blomqvist ensam men en person till är redan anställd. 
På vems uppdrag sker internrevisionen? 
Internrevisionen sker endast på styrelsens uppdrag. 
Har företaget ett revisionsutskott?  
Ungefär hälften av styrelsen sitter i revisionsutskottet. Utskottet tittar på och godkänner 
externrevisionen. De granskar framtagandet av årsredovisningen och rapporterar sedan till 
styrelsen. Styrelsen har cirka 6 möten per år. Inför varje möte träffas revisionsutskottet för att 
avhandla vad som ska tas upp på kommande styrelsemöte. På styrelsemötena ägnar man 
ungefär 30 minuter per möte åt revisionsutskottet.    
Vem rapporterar internrevisionen till och vem ger Dig direktiv? 
Internrevisionen rapporterar till ordföranden i revisionsutskottet. Formellt är det 
revisionsutskottet som ger direktiv. Eftersom funktionen är under uppbyggnad är det dock 
respondenten som har satt upp en revisionsplan som revisionsutskottet sedan har godkänt. 
Med tiden kommer revisionsutskottet att ha mer åsikter. 
Anser Du att internrevisionen i företaget kan organiseras bättre? 
Med tanke på att internrevisionen är under uppbyggnad tycker han att allt just nu är 
organiserat på bästa sätt. 
Internrevisionens syfte och arbetsområden 
Vad anser Du är det huvudsakliga målet för internrevisionen i företaget och uppnås det? 
Det huvudsakliga målet är förbättring. Internrevisionen har hittills genomfört några 
revisionsprojekt vilka mynnar ut i rapporteringar. Sedan bildas en karta för möjliga 
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förbättringar. Det är en process där man nästa år kan följa upp och se vad som har hänt. Det är 
som med alla förändringar; saker görs inte av sig själva och de görs inte bara för att man har 
sagt att de måste göras. 
Vilka uppgifter har Du som internrevisor på företaget? 
Respondenten driver ett antal projekt som innefattar vissa områden på företaget. Gambro 
finns i cirka 40 länder. Internrevisionen går igenom fler än ett område per land samtidigt. Man 
kan inte avverka allting under ett år, utan man får ta en del åt gången.  
Delar Du styrelsens/ledningens uppfattning om vad som är den viktigaste uppgiften för 
internrevisionen? 
Styrelsens uppfattning är i nuläget den uppfattning internrevisionen har. Just i år är det 
internrevisorn som har det större inflytandet på revisionsplanen. Normalt sett ska styrelsen ha 
en hel del uppfattningar om vad som har kommit upp under året och vad de anser är intressant 
att titta närmare på. Senare ska styrelsen ha mer inflytande och mer samspel med 
internrevisionen, som ser verksamheten betydligt närmare än vad styrelsen gör. Vad VD:n 
tycker är egentligen ointressant, han har inget att säga till om angående internrevisionen. Han 
är tydlig med att visa att han inte har någon åsikt eftersom han är en av dem som granskas.  
Har Ni mallar att arbeta efter? 
Internrevisorn arbetar fram flera metoder samtidigt eftersom de områden han tittar på är 
relativt olika varandra vilket gör att man måste ha en metod per område. Men om några år 
kommer det att finnas en bank med olika planer som man kan använda och omforma för att de 
ska passa de områden som internrevisionen ska titta på det året. Internrevisorn samarbetar 
med en större revisionsbyrå. De tillhandahåller internrevisionspersonal när han åker ut på 
uppdrag. Respondenten ser till att de träffar rätt personer, att de förstår hur organisationen 
fungerar, att de täcker av det som han anser är viktigt i processen och så vidare.  
Arbetar internrevisionen aktivt med att identifiera möjligheter till utveckling?  
Internrevisionen på Gambro arbetar aktivt med att identifiera utvecklingsmöjligheter. Det 
viktigaste är att företaget förbättrar sitt sätt att arbeta och blir effektivare. Internrevisionen 
försöker komma ifrån att ”slå folk i huvudet” eftersom det inte fyller något syfte. Uppkommer 
fel försöker de istället se till att det blir rätt.  
Skapar internrevisionen värde åt alla funktioner inom företaget? 
Internrevisionen skapar direkt eller indirekt värde åt alla funktioner inom företaget. 
Internrevisorn sysslar framför allt med det som får en bäring på den finansiella delen. 
Internrevisionen tar avstamp i årsredovisningen och tar reda på vad det är som finns där och 
var det kommer ifrån. Tittar man på hela processen är man även inne i ganska många områden 
som egentligen inte direkt har bäring på de siffror som finns i årsredovisningen.  
Vilken funktion/enhet får ut mest av internrevision enligt Din åsikt? 
De som sysslar med ekonomifrågor får kanske ut mer av internrevisionen än andra. Men 
samtidigt tror respondenten att många andra får ut mycket av internrevisionen men att de inte 
ser det på samma sätt. All kvalitetshöjande verksamhet får positiv inverkan på andra delar i 
systemet. Dåligt arbete fortplantar sig i systemet och det är viktigt att hitta var någonstans 
som felet uppstår och hur det åtgärdas, det är huvudsyftet.  
Skapar internrevisionen värde åt icke-finansiella stabsfunktioner, till exempel HR-avdelningen? 
Det finns projekt som bara syftar till att undersöka om bolagen uppfyller de lagliga kraven på 
redovisning. Gör man inte det kan man få problem med tillstånd eller det kanske till och med 
blir så att bolaget blir avregistrerat om det inte sköter sig. Det påverkar HR väldigt påtagligt 
om människor blir utan arbete. Det är klart att internrevisionen har en påverkan även på HR.   
Samarbetar Ni på internrevisionen med de externa revisorerna? 
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Internrevisorn har fortlöpande diskussioner med de externa revisorerna för att försöka undvika 
att de tittar på samma saker. De försöker se till att dra nytta av och hjälpa varandra. När 
internrevisionen är fullbemannad kommer den dock bara att bestå av tre personer, vilket leder 
till att internrevisionen inte kommer att kunna matcha en jättelik revisionsorganisation som 
kör igenom alla Gambros 40 bolag 1-2 gånger per år. Däremot kan internrevisionen dra en hel 
del nytta av det som de externa revisorerna utför. Det finns också ett antal aspekter som 
internrevisionen kan titta på, vilket de externa revisorerna inte har tid med och som bolaget 
inte har råd att betala för heller.  
Hur ofta kommunicerar Ni? 
Respondenten har arbetat länge med de externa revisorerna vilket innebär att han kan prata 
med dem på ett ganska informellt sätt. Men det är inte en särskilt tät kontakt, cirka en gång i 
halvåret. De har dock ett utbyte och de ringer om det är något speciellt. 
Är detta tillräckligt? 
Internrevisorn ser inte något behov av en mer formell avrapportering. Däremot tycker han att 
det är bra om man ser till att ha regelmässigt 2-3 möten per år där man går igenom vilka 
projekt internrevisionen driver och vad arbetet resulterat i. De externa revisorerna ska berätta 
om de har fått några indikationer på att det är något som internrevisionen bör titta närmare på. 
I och med att intern- och externrevisionen inte ser likadana ut, är grundsyftet för 
internrevisionen inte att göra det externrevisorerna tycker är tråkigt.  
Finns det en bra kommunikation mellan er? 
Han anser att kommunikationen är bra. 
Upplever Du att de externa revisorerna har förtroende för Er som arbetar med internrevision? 
Respondenten känner att de externa revisorerna har förtroende för honom som internrevisor. 
De har arbetat ganska länge tillsammans och känner varandra relativt väl.  
Finns det något som skulle kunna förändras för att öka värdet på samarbetet mellan företagets 
intern- och externrevision? 
Internrevisorn anser att samarbetet är bra men han vet inte om de externa revisorerna ser 
andra möjligheter. 
Hur används internrevisionens rapporter? 
Än så länge har rapporterna inte distribuerats speciellt mycket, men tanken är att de ska vara 
en slags karta över möjliga förbättringar. Utfallet av internrevisionen ska i så stor utsträckning 
som möjligt delas med dem som har reviderats. Detta så att de ska kunna använda rapporterna 
och utföra arbetet på det sätt som har föreslagits. De ska även kunna se skälen till 
rekommendationen så att motivationen till att förändra arbetssättet ökar. Det ska inte bara 
vara en extern synpunkt som man kanske kan bortse ifrån. 
Brukar rapporterna leda till förändringar? 
Det är lite för tidigt att säga med tanke på att internrevisionen nyligen har startat.  Samtidigt 
har internrevisionen möjlighet att nyttja genomslaget att den faktiskt rapporterar till styrelsen. 
I möjligaste mån försöker respondenten se till att organisationen enas med internrevisionen 
när något måste förändras. Sedan rapporterar han till styrelsen hur det ser ut men att bolaget 
redan håller på att arbeta för att rätta till problemet. Troligtvis kommer internrevisionen inte 
att rapportera särskilt ofta till styrelsen innan han har ventilerat med organisationen. 
Anser Du att Dina åsikter och förslag tas tillvara av företagsledning och styrelseledamöter? 
Det kan han inte uttala sig om i dagsläget. Internrevisionen är nystartad och har ännu inte haft 
speciellt mycket att göra med styrelsen. Det hänger delvis på vad och hur internrevisorn 
presenterar. Bara för att han rapporterar till styrelsen betyder inte det automatiskt att de håller 
med och går vidare med det ner i systemet. Som med allt annat måste resurserna begränsas 
och därför måste man prioritera vad som är tillräckligt viktigt att ta upp med styrelsen. Vad 
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som har kommit fram rapporteras till styrelsen och sedan är det upp till styrelsen att ta hand 
om det och bedöma om det behöver göras något eller inte. 
Hur ser Din kontakt med styrelsen ut? 
På pappret träffar internrevisorn styrelsen 3-4 gånger om året i samband med att 
revisionsutskottet har möte. Det är en begränsad kontakt med ens chef, men det är också ett 
speciellt arbete. De har hunnit med ett styrelsemöte sedan respondenten började som 
internrevisor. Då gick de igenom revisionsplanen och pratade om hur det är tänkt att 
processen ska se ut. Men de gick inte igenom speciellt mycket eftersom internrevisionen bara 
hade funnits en månad då styrelsemötet ägde rum. Det är inte mycket kontakt med styrelsen.  
Tror Du att arbetet skapar värde och underlättar för styrelseledamöter och företagsledningen? 
Respondenten tror att hans arbete skapar värde och underlättar för styrelseledamöter och 
företagsledningen. Syftet är att underlätta för dem att skriva under årsredovisningen. 
Visserligen har de satt sin namnteckning på pappret tidigare men det kanske har blivit mer 
påtagligt nu att man faktiskt har en skyldighet att ta reda på vad man skriver under. 
Vad skulle kunna förbättras för att internrevisionen skulle ha möjlighet att tillföra mer? 
Styrelsen har cirka 6 möten per år och på hälften av dem rapporterar revisionsutskottet. På 
dessa möten ska styrelsen uppdateras exakt hur bolaget går, det är en enorm lista över saker 
som de ska hinna med på de här mötena. Revisionsutskottet rapporterar cirka 30 minuter per 
styrelsemöte tre gånger om året. Innan har revisionsutskottet haft ett eget möte på cirka 2 
timmar. Den sammanlagda tiden med internrevisorns chef uppgår till 6 timmar per år, vilket 
inte är särskilt mycket. Som internrevisionsansvarig kan han inte förvänta sig att styrelsen ska 
tala om vad som behöver göras, utan han måste vara självgående.  

Internrevisorernas kompetens 

Vilka kompetens- och utbildningskrav ställs på företagets internrevisorer? 
Gambro är mer intresserat av personer som förstår hur företaget eller företag fungerar än att 
man har revisionserfarenhet. Respondenten har arbetat på en revisionsbyrå tidigare men det 
var inte därför han fick ansvar för internrevisionen utan det var för att han vet i detalj hur 
bolaget fungerar. Han vet vem man ska ta kontakt med i olika situationer och hur de olika 
enheterna hänger ihop med varandra. För en ny person skulle det ta flera år att komma ikapp. 
Han kan dock tänka sig att ha en person anställd med en revisionsorienterad bakgrund, för att 
tillföra metod. Samtidigt anser han att han redan får denna kunskap genom att samarbetet med 
revisionsföretaget. Han använder en hel del av deras metodbygge för att se hur de tänker, vad 
de tittar på samt hur deras rapporter ser ut. Han tycker att revisionen är det lättare att lära sig, 
varför internrevisionen på Gambro värdesätter kunskaper om bolaget högst. Är man inte insatt 
i bolaget kanske man missar det som är det väsentliga för just Gambro.  
Anser Du att internrevisorer generellt har mer kompetens idag jämfört med tidigare? 
Internrevisorer kanske har en annan kompetens idag, men inte nödvändigtvis mer kompetens. 
Anser Du att företaget till fullo utnyttjar Din och övriga internrevisorers kompetens? 
Det är lite upp till respondenten själv, det blir lite till vad man gör av det hela. Han tror dock 
att företaget till fullo utnyttjar hans kompetens. 
Anser Du att internrevisorer ska sträva efter att certifiera sig? 
Respondenten anser inte att det är viktigt att internrevisorer certifierar sig. Han anser att 
certifieringen i sig inte fyller någon funktion. Det är som med alla befattningar, man måste lita 
på den person man anställer. Det är ett väldigt amerikanskt synsätt och respondenten tycker 
att det är lite märkligt eftersom titeln i sig är ointressant för honom. 
Hur kontrolleras internrevisionen? 
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Det är lite upp till hur internrevisorn presenterar arbetet för styrelsen och hur denna sedan 
uppfattar det. Han kan tänka sig att styrelsen kommer att fråga honom vad som kommer ut av 
internrevisionen. Styrelsen tittar på det som de erhåller och funderar på om det verkar 
genomtänkt och huruvida internrevisionen arbetar på ett konstruktivt sätt. Styrelsen får 
ungefär en sida med information om vad arbetet resulterat i. Det blir som en tratt där det 
kommer upp väldigt lite till styrelsen men där det däremot kan komma tillbaka mycket till de 
operativt ansvariga. Precis som hos alla andra verksamheter är Gambro inte perfekt, det finns 
massor att göra och då ska den karta som internrevisionen har arbetat fram vara en stor hjälp.  

Utveckling 

Känner Du att internrevisorer har blivit mer betydelsefulla? 
Respondenten anser att internrevisorer nog blir så betydelsefulla som de gör sig. 
Har Ni internrevisorer fått högre status i företaget? 
Det är nog inte längre lika ”fult” som det var förr att vara internrevisor. Internrevisorer är 
sådana som kontrollerar och i Sverige har man traditionellt inställningen att man ska ha 
förtroende för folk. Internrevision är inget som det genomsnittliga företaget tänker på att det 
borde skaffa. 
Har Koden, COSO, eller SOX påverkat internrevisionen? 
Det är därför som bolag nu etablerar den typen av revision. När Gambro arbetade med 
projektet om internkontroll förra året började de med att fundera på vad de kunde få ut av 
Koden och vad Gambro behöver när det gäller internkontroll. På så vis försöker företaget få ut 
något positivt av Koden och inte bara en rapport som ingen läser.  
Tror Du att internrevisionen i framtiden bör inta ett mer kundfokuserat förhållningssätt?   
Internrevisionens kund är styrelsen och denna vill ha klart för sig att Gambro arbetar aktivt 
med att höja sin kvalitetsnivå samt att den kvalitetsnivå som de har är tillräckligt bra för att 
styrelsen ska kunna skriva på årsredovisningen. Resten av verksamheten får internrevision 
alldeles ”gratis” på grund av att styrelsen vill ha internrevision. Dock måste nog 
internrevisionen ha verksamheten med sig för att uppnå förbättring. Styrelsen är ett väldigt 
abstrakt högt beslutande organ. Man ska inte räkna med att styrelsen sätter igång stora 
aktiviteter utan de kommer att ge order åt någon annan. Internrevisionen måste arbeta ihop 
med verksamheten för att de ska acceptera beskrivningen man gör. Det är bra om enheterna 
ser värdet av internrevisionen men det är inte de som är kunden. 
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5. Analys  
Analysen baseras på det empiriska materialet ställt mot den teoretiska och praktiska 
referensramen. För att materialet ska vara lätt att överskåda är kapitlet indelat i ungefär 
samma områden som intervjuerna. Utfallet inom respektive område är analyserat efter de 
teorier och modeller som har presenterats.  

5.1. Uppbyggnad 
En förutsättning för att göra jämförelser mellan vad olika personer anser och vad teorin 
beskriver är att uttalandena handlar om samma sak, därför är definitionen av internrevision 
betydelsefull. IIA har en vedertagen definition av internrevision och respondenterna ombads 
ge sin definition av densamma. Någon tar upp det faktum att IIA redan har en definition och 
att personen ifråga följer denna. De flesta beskriver med egna ord vad de anser att 
internrevision innebär och ibland tas även syftet med internrevision med i definitionen. Det 
finns ingen signifikant skillnad mellan de olika gruppernas svar och vi kan sluta oss till att 
teorin och respondenterna i stora drag talar om samma sak då de talar om internrevision.  
I den teoretiska och praktiska referensramen beskrivs att många organisationer känner krav på 
att utveckla den interna styrningen och kontrollen. Detta delvis på grund av den nya 
lagstiftningen SOX och Koden, som i sin tur uppkom efter företagsskandalerna i början av 
2000-talet. Enligt litteraturen kommer det att finnas ett större behov av internrevision 
framöver. Respondenterna beskriver en likartad bild av hur länge internrevision har funnits i 
företagen. Båda styrelseledamöterna beskriver att internrevision har funnits länge, men att den 
har utvecklats och blivit mer betydelsefull på senare år. Flera stycken säger att många företag 
nu håller på att etablera internrevision medan andra har haft det lite längre, men det verkar 
vara så att internrevision har blivit betydligt vanligare de senaste fem åren. Sedan beror det 
också på lite vilken typ av företag; företag inom finansbranschen har en längre tradition av 
internrevision medan industriföretagen mer är på väg att etablera funktionen. Ett bra exempel 
på det är Gambro, där internrevisionen har funnits sedan 1 januari, 2006 och nu är under 
uppbyggnad. Det är också många som tar upp det faktum att amerikanska företag ligger långt 
före de svenska vad gäller internrevision.  
Det råder en viss diskrepans vad gäller vem internrevisionen utförs för. Alla respondenter som 
är internrevisorer nämner styrelsen men en menar att det är VD som har mest nytta av den 
medan en annan respondent menar att internrevision egentligen oftast utförs åt 
företagsledningen. På Gambro utförs internrevision enbart för styrelsen. Enligt teorin utförs 
internrevision för styrelsen eftersom företagsledningen i form av VD med flera är en del av 
dem som revideras. Dock erkänner litteraturen att även företagsledningen i sin tur kan ha 
nytta av internrevision. Svaren från respondenterna tyder på att företagsledningen är 
inblandad i större grad än vad litteraturen förespråkar. Styrelseledamöterna menar båda att 
internrevision utförs för styrelsen men den ena säger också att det är VD som har ansvaret för 
internrevisionen. Båda verkar ha en liknande uppdelning vid anställning av 
internrevisionschef vilken innebär att såväl VD som styrelse måste godkänna personen. En 
respondent, som är externrevisor menar att det optimala är att internrevision utförs för 
styrelsen, men den andra berättar att det vanligaste bland de företag han kommer i kontakt 
med är att den utförs för företagsledningen och att styrelsen har en mycket begränsad 
inblandning.  
I referensramen beskrivs vad revisionsutskottets uppgifter är och vilka företag som ska ha en 
sådan. Respondenterna som är internrevisorer anser att det finns en skillnad mellan företag 
som har respektive inte har ett revisionsutskott. Skillnaden består till största delen i att det 
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finns ett större intresse för internrevision då det finns ett revisionsutskott. Där ligger 
internrevision mer i fokus och frågan kommer inte bort. Även externrevisorerna håller med 
om den synpunkten och den ena menar att det behövs någon i styrelsen som är extra insatt i 
området. En av internrevisorerna menar dock att även revisionsutskottet har en väldigt 
begränsad tid att ägna åt internrevisionen. Det blir inte speciellt många timmar per år totalt 
och ännu mindre av den informationen som de hinner behandla når hela styrelsen. 
Av litteraturen och respondenternas svar framgår att företag bör ha ett revisionsutskott, vilket 
också är ett krav för vissa företag. Detta på grund av att en sådan har mer tid och är mer insatt 
i det som hör till internrevisionens arbetsuppgifter jämfört med en styrelse. Styrelsen 
använder sedan de granskande rapporterna för att bedöma olika delar av företaget. Därför är 
det viktigt att de är insatta i internrevisionens arbete och förstår innebörden av revisionens 
slutsatser. En av de andra internrevisorerna tar också upp att det ibland vore bra med ett lite 
större engagemang från styrelsens sida. Det finns oftast någon som är mer intresserad medan 
andra uppenbarligen tycker att det är mycket tråkigt. De andra internrevisorerna uttrycker 
något liknande uppfattningar. Styrelseledamöterna som ingått i studien visar dock på ett stort 
engagemang vad gäller internrevision. 

5.2. Arbetsområden och målsättning 
Det finns enligt litteraturen tre kategorier som internrevisionen kan fokusera på nämligen 
finansiell, compliance och operationell. Flera respondenter nämner dessa olika områden och 
påpekar att internrevisionens målsättning kan vara olika beroende på vilken inriktning den 
har. De flesta av internrevisorerna menar på ett eller annat sätt att målet är att 
uppdragsgivaren ska känna trygghet. En av internrevisorerna nämner dock inte detta just vad 
gäller målsättning, utan menar att målsättningen är förbättring. Externrevisorernas 
resonemang kring internrevisionens målsättning utgick från dessa tre områden. Den ena 
menade att om fokus ligger på finansiell rapportering bör målsättningen vara att få ned 
kostnaden för den externa revisionen, eftersom de då har samma fokusområde. Ligger fokus 
mer på operationell nivå bör internrevisionen istället titta på förbättringsmöjligheter. Enligt 
litteraturen är det främst just på det operationella området som internrevisionen bör utvecklas. 
Historiskt sett har internrevisionen använts mycket för att prestera finansiella verifikationer 
och det skapar inte det mervärde den skulle kunna bidra med. De flesta respondenter, både 
styrelseledamöter, internrevisorer och externrevisorer, tror dock att den existerande 
målsättningen uppnås. Men det är, som en säger ”ett skummande på ytan”, vilket innebär att 
målsättningen är relativt begränsad. Flera respondenter menar att företagen skulle kunna få 
betydligt mer värde för pengarna om målsättningarna sågs över. En internrevisor menar att 
målet för internrevisorer är att företaget ska se dem som en konkurrensfördel och den 
målsättningen tror personen inte är uppfylld än. 
Enligt referensramen är riskhantering ett viktigt inslag i internrevisionens arbete. 
Respondenterna håller i stort sett med om detta och internrevisorerna berättar att ett av de 
första stegen i uppdraget är att göra en riskbedömning. Enligt Beumer kan internrevisionen 
använda COSO-modellen vid bedömning av risknivån i företaget. Detta stämmer överens med 
hur flertalet av respondenterna arbetar. En svaghet som nämns i teorin är att internrevisorerna 
fokuserar för mycket på att mäta riskfaktorer snarare än den underliggande risken och om den 
underliggande risken sedan förändras är det ändå samma riskfaktorer som mäts. Huruvida 
detta stämmer med respondenternas arbete är svårt att mäta. En annan svaghet som nämns är 
att internrevisionen ofta fokuserar på riskerna enbart vid planeringen för att sedan gå över till 
är fokusera på det interna kontrollsystemet. Detta stämmer överens med respondenternas 
skildringar av arbetet. Det är de interna kontrollerna som sedan mäts och rapporteras till 
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styrelsen. Flera har också påpekat att införandet av SOX 404 och Koden tar väldigt mycket tid 
i anspråk och denna tid läggs mest på intern kontroll.  
I CMM-modellens komponent ”Riskhantering” beskrivs att organisationer som ligger i 
förbättringsstadiet inte låter internrevisionen göra någon proaktiv riskuppskattning. När 
internrevisionen väl har uppskattat en risk hanteras den utan inblandning från 
internrevisionens sida. Respondenternas svar tyder på att detta är fallet i många 
organisationer. Internrevisionens uppgift ses inte som att delta i hanteringen av riskerna, utan 
de gör enbart en bedömning och en rekommendation. Enligt modellen är förbättrad 
riskhantering nästa steg efter inrättandet av SOX. Detta skulle kunna hjälpa organisationen att 
minimera kapitalbehovet för riskhantering. Eftersom många företag i Sverige nu håller på att 
inrätta internrevision för att följa SOX och/eller Koden är de inte riktigt framme på denna 
nivå. Många större organisationer har också en speciell avdelning som arbetar med 
riskhantering.  
I referensramen beskrivs att internrevisionen bör identifiera möjligheter till utveckling och 
inte bara upprätthålla den givna standarden. För att kunna göra detta måste internrevisionen 
vara dynamisk och proaktiv. Större delen av respondenterna svarar på en direkt fråga att 
internrevisionen arbetar aktivt för att identifiera möjligheter till utveckling. Internrevisorerna 
utvecklar dock svaret och det framgår att det beror på vilken internrevision man talar om. 
Personen ifråga anser själv att detta är en av de viktigaste uppgifterna internrevisionen har. En 
annan respondent tar upp att det återigen handlar om vilken målsättning internrevisionen har, 
om målet är ”bara” compliance tittar internrevisorn mer på efterlevnad än på utveckling.  

Respondenternas svar går att applicera på punkten ”Processer” i CMM-modellen. Där 
beskrivs det att en internrevision i optimalt tillstånd kan tillhandahålla benchmark-information 
från industrin eller liknande till den som ansvarar för respektive process. En respondent 
beskriver detta på samma sätt och menar att internrevision är en av de få gränsöverskridande 
funktionerna i företaget och den kan därför sprida kunskaper inom företaget och även använda 
kunskap om andra företag i branschen. Enligt modellen befinner sig internrevisionen på 
förbättringsstadiet då interna kontroller testas och dokumenteras endast för SOX och inga 
cykliska förbättringar sker. Många svenska företags internrevision befinner sig enligt 
respondenterna på denna nivå eftersom man nu håller på att implementera SOX och Koden. 
Det har inte ännu funnits utrymme för mer än så eftersom detta är ett mycket krävande 
implementeringsarbete.  
Enligt Hyland & Verreault möter internrevisionen idag utmaningar på tre fronter. För det 
första står yrket inför ett paradigmskifte från att ha fokuserat på compliance till att inriktas 
mer på den operationella delen. För det andra måste internrevisionen nu svara upp mot ökade 
förväntningar på värdeskapande från styrelsen. Dessutom möter internrevisionen många olika 
enheter och klienter vilka har olika anspråk på värde. Respondenterna har olika uppfattning 
om vilken del av företaget som egentligen får ut mest av internrevision. En uppfattning flera 
delar är att det förhoppningsvis skapar värde åt dem som granskas. Det är dock lättare för 
internrevisionen att bidra med värde till ”ekonomiska” funktioner, vilket även nämns i teorin. 
Flera respondenter som är internrevisorer berättar också att vissa enheter (försäljning nämndes 
som exempel) kan uppleva internrevisionens bidrag som något lite jobbigt och negativt 
såtillvida att det försvårar deras arbete. De kan tycka att det blir mer kontroll och byråkrati 
vilket av personalen upplevs som negativt men av organisationens ledning som något positivt. 
På Gambro där internrevisionen är under uppbyggnad försöker man arbeta aktivt med att 
identifiera utvecklingsmöjligheter samtidigt som internrevisionen försöker komma bort från 
rollen som vakthund. Styrelseledamöterna menar att internrevisionen direkt eller indirekt 
skapar värde åt alla funktioner eftersom den arbetar i organisationens intresse.  
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Enligt litteraturen är det en utmaning för internrevisionen att även skapa värde åt icke-
finansiella funktioner som till exempel HR-avdelningar. Ingen av respondenterna förnekade 
att detta kunde ske, men vissa hade svårt att utpeka exakt vilket värde HR skulle kunna ha av 
internrevisionen. De som hade lättast att nämna fördelar för HR var internrevisorerna själva. 
Flera av dem hade arbetat med HR-avdelningar där man hade hittat brister som kunde 
åtgärdas.  
I CMM-modellen är ”Klientservice” en punkt och där återkommer resonemanget kring 
strategikomponenten. Det är enligt respondenterna inte alltid önskvärt att internrevisorn ska se 
enheterna som klienter vilka man ska skapa värde åt. Värdeskapande ska i första hand vara åt 
styrelsen och företagsledningen. Respondenternas svar applicerat på modellen visar att 
internrevisionen i Sverige många gånger ligger i förbättringsstadiet av denna komponent. Man 
fokuserar fortfarande mer på granskning och verifiering än på relationsbyggande och 
värdeskapande till enheterna. Dock kan modellens idealbild där internrevisorn nästan helt har 
gått ifrån revisionsverksamheten och istället fungerar som en konsult ifrågasättas. En 
respondent påpekar att trots den nya inriktning som internrevision håller på att få, handlar det 
fortfarande till viss del om kontroll och övervakning.  

5.3. Samverkan mellan intern- och externrevisionen 
Alla respondenterna menar att det finns någon form av samverkan mellan extern- och 
internrevision. Respondenterna har olika historier och erfarenheter av hur samarbetet brukar 
fungera, men många säger att det på flera ställen de vet om inte fungerar ”som det borde”. En 
generell upplevelse är att man träffas någon/några gånger om året för att diskutera igenom 
problem och i någon mån försöka undvika dubbelarbete. Dessa möten är ofta vid 
revisionsutskottets möte. Enligt teorin är det önskvärt med koordinering av de två 
professionernas arbeten för att minska revisionskostnader samt undvika dubbelarbete. 
Litteraturen beskriver hur internrevisorn förr i tiden var underställd externrevisorn och denna 
bild lever enligt flera respondenter kvar på vissa ställen. De flesta menar dock att det har blivit 
bättre.  

Enligt Richards finns det fyra typer av möjligt samarbete mellan intern- och externrevision. 
Den lägsta nivån kallas ”inget samarbete” och förekommer enligt respondenterna på flera håll. 
Enligt både intern- och externrevisorerna händer det att man i företag arbetar helt parallellt 
och inte vet vad den andra har för sig. Det upplevs av både intern- och externrevisorer som ett 
dåligt sätt att bedriva verksamhet. Dock är det inte helt klart vems ansvar det är att ordna 
denna samverkan, men ett förslag är att det ligger på revisionsutskottets bord. ”Kostnad – 
nytta samarbete” verkar också förekomma i vissa organisationer. Respondenterna beskriver i 
de fallen att man under revisionsutskottsmötena diskuterar med företagsledningen och intern-
/externrevisorn om vilka områden som båda har tänkt titta på för att sedan se hur det går att 
samordna. Denna metod upplevs som bra av de flesta respondenterna och det vore önskvärt 
om det fungerade i fler företag. ”Delat samarbete” är snarlikt den tidigare kategorin, men 
tycks vara något mer avancerat och ovanligt. Här har intern- och externrevisionen ett mer 
omfattande samarbete och planeringen av den interna revisionens arbete är koordinerat och 
internrevisionen delar alltid med sig av sitt resultat. Den fjärde kategorin är 
”kompanjonskap”, vilket väldigt sällan förekommer. Enligt flera respondenter var det tidigare 
så att internrevisorn gjorde en del av externrevisorns enklare arbete. Detta är dock inte 
önskvärt idag då professionerna ska anses jämställda. Att ha ett så nära samarbete att det blir 
ett kompanjonskap är inte heller något respondenterna generellt verkar förorda eftersom det 
skulle vara ett alltför stort hot mot oberoendet. 
Respondenterna tog mest upp aspekten att externrevisorn kan ha nytta av internrevisionens 
arbete. Enligt vad som beskrivs i referensramen kan även de interna revisorerna ha nytta av 
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samarbetet, vad gäller metodik, oberoende och professionalism samt att den externa revisorns 
bedömning av internrevisionens effektivitet kan vara nyttig. Möjligen kan detta bero på att de 
intervjuade internrevisorerna som arbetar på revisionsbyrå redan har liknande 
metodikkunskaper med mera som externrevisorn har. Internrevisionsavdelningar kan då 
troligtvis ha större utbyte av detta samarbete. Några respondenter nämnde dock att 
externrevisionen ibland identifierar områden som behöver mer intern tillsyn.   
Enligt Al-Twaijry et al. ansåg externrevisorer i en studie i Saudi-Arabien att internrevisionen 
var värdeskapande om den var välorganiserad, hade kvalificerad personal samt var oberoende 
från företaget. Det visade sig dock även att externrevisorerna i den undersökningen mestadels 
tvivlade på internrevisionens kompetens och objektivitet. Enligt samma undersökning visade 
det sig att internrevisorerna ansåg att samarbetet med de externa revisorerna var begränsat 
medan externrevisorerna tyckte att det var något bättre. Vår empiriska undersökning tyder på 
vissa skillnader mot förhållandena som beskrivs av Al-Twaijry et al. De intervjuade 
externrevisorerna anser i större utsträckning att internrevisorer ofta är tillräckligt oberoende 
och kompetenta för att det ska gå att samarbeta till viss del. De tillägger dock att det är en 
bedömningsfråga från fall till fall och att mycket fortfarande kan göras i Sverige då 
internrevisionen är relativt ny hos många företag. De intervjuade externrevisorerna tycker 
generellt att samarbetet är bra medan de intervjuade internrevisorerna tycker att det varierar. 
De flesta respondenter anser att kommunikationen mellan grupperna är relativt bra såtillvida 
att det är en avspänd dialog. De externa revisorerna nämner att kompetens hos internrevisorn, 
internrevisionens storlek, metodik, urval och målsättning samt planering och uppföljning är 
viktiga komponenter vid bedömning av internrevisionens arbete. Detta stämmer väl överens 
med de faktorer som presenterats i referensramen. Mycket handlar om kvalitet och kompetens 
hos den interna revisionen eftersom den externa revisionen alltid måste hålla en viss kvalitet 
enligt lagen. Enligt teorin kan det också finnas kommunikationsbarriärer mellan 
professionerna vilket försvårar samarbetet. Detta upplevs av de respondenter som är 
internrevisorer ibland då de externa revisorerna inte lägger tillräckligt mycket tilltro till 
internrevisionen. Dock anses detta ha blivit bättre, men vissa menar att externrevisorer ibland 
fortfarande tror att internrevisorerna är underställda externrevisionen. Externrevisorerna kan 
uppleva problem då internrevisionen inte har samma fokusområde som externrevisionen, men 
ändå har tittat på samma funktion/enhet. Det kan då vara svårt för externrevisorn att förklara 
varför det inte går att använda internrevisionens arbete i den externa revisionen. Anledningen 
till detta är att det förutsätter att internrevisionen har samma fokus som externrevisionen, det 
vill säga ett finansiellt fokus samt fokus på compliance. Då internrevisionen är mer 
operationellt inriktad och arbetar med utveckling är dess arbete inte lika relevant för 
externrevisorn. En aspekt enligt teorin är att intern- och externrevisionen också bör fokusera 
på helt skilda områden vilket skulle medföra mindre samordningsmöjligheter med den externa 
revisionen. Vilket som är bäst beror enligt respondenterna mycket på vilken typ av företag det 
handlar om.  

5.4. Hur används internrevisionens rapporter 
I referensramen beskrevs att en tidigare studie visat att internrevisorer som hade en klart 
formulerad rapportstruktur från mellanchefnivå upp till styrelsen hade större inflytande i 
organisationen. En sådan formell rätt att rapportera behövde dock åtföljas av mindre formella 
vanor för att ha någon större effekt. De flesta svar från respondenterna tyder på att 
internrevisionen har den formella rätten att rapportera såväl till styrelse som till 
företagsledning samt till de granskade enheterna medan de informella vanorna är svårare att 
undersöka. Enligt CMM-modellens punkt ”Rapportering och kommunikation” ska detta 
optimalt sett ske regelbundet. Internrevisionen bör ha någon form av balanserat styrkort som 
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kommuniceras till styrelsen samt finns tillgängligt i elektronisk form. Då internrevisionen 
enligt CMM måste förbättras sker rapportering mer sällan, ibland oregelbundet och oftast bara 
då det är problem som måste upp. Intervjuerna har visat att rapportering till styrelsen inte sker 
speciellt ofta samt att det oftast är just de kvarstående problemen som kommuniceras till 
styrelsen. Respondenterna menar ofta att styrelsen inte har tid eller lust att ta del av mer 
detaljerade rapporter. Enligt modellen ligger internrevisionen eventuellt i förbättringsstadiet, 
men de flesta internrevisioner har en form av indikatorer som visar på funktioner som måste 
förbättras och vilka som fungerar bra. Dessa finns även tillgängliga i elektronisk form så på 
det viset fungerar internrevisionen enligt modellen.  

Alla intervjuade är överens om att rapporterna är till för att förbättra verksamheten och de 
flesta av dem säger att det sker en uppföljning av rapporterna. De menar att rapporterna går 
till styrelsen alternativt revisionsutskottet samt den granskande enheten. Även teorin säger att 
rapporterna är till för att förbättra verksamheten. De externa internrevisorerna uttrycker bland 
annat att styrelsen/revisionsutskottet och den granskande enheten genom rapporterna får en 
uppfattning om vilka områden som fungerar bra och vilka som inte gör det. De brister som 
framgår i rapporterna används för att förbättra verksamheten. Det är viktigt att kunna följa 
upp att de åtgärder som behövde utföras verkligen har utförts. Internrevisorn berättar att de 
som har reviderats i största möjliga utsträckning ska få tillgång till rapporterna för att de ska 
kunna använda dem och ändra sitt arbete efter vad som har föreslagits. Enligt föreningen 
Internrevisorerna och en artikel i Dagens Industri (2006) får ledningen genom 
internrevisorernas arbete bättre möjligheter att hantera risker. För att kunna göra en 
riskbedömning samlar internrevisorn en stor mängd information, vilket gör att han/hon blir 
mycket insatt i verksamheten. På så sätt kan internrevisorn identifiera förbättringsmöjligheter 
som kan vara mycket värdefulla för företaget. För att få ut så mycket värde som möjligt är det 
viktigt att företag verkligen förstår värdet av de rapporter som internrevisorer lämnar. Det är 
viktigt att de granskade enheterna på allvar tror att förslagen kommer att leda till effektivare 
arbete. Men det krävs dessutom från internrevisorns sida att denna är kompetent och 
övertygande för att ledning och de granskade enheterna ska tro på internrevisionens 
förändringsförslag. Denna teori verkar stödjas av respondenterna då flera av dem poängterade 
vikten av att internrevisorn kan presentera sitt resultat på ett lättfattligt och 
förtroendeingivande sätt.  

Enligt en studie av Van Peursem måste rapporterna tas på allvar inom organisationen och de 
måste även få någon sorts effekt för att internrevisionen ska vara värdeskapande. Studien 
visar att internrevisorer som har en klart formulerad rapportstruktur ändå upp till styrelsen 
och/eller revisionsutskottet har större inflytande. Men det är även nödvändigt med en mer 
informell kommunikation mellan internrevisionen och styrelsen/revisionsutskottet. Alla 
intervjuade säger att rapporterna går upp till styrelsen/revisionsutskottet vilket innebär att 
internrevisionen har stor chans att påverka företaget och göra nytta i verksamheten. Leder 
rapporterna inte till förändringar i organisationen undrar styrelsen varför enheterna inte tar till 
sig internrevisionens förslag på förbättringar. Våra intervjuobjekt är överens om att 
rapporterna brukar leda till förändringar. Man nämner bland annat att det har skett en ökande 
förståelse för varför intern kontroll är viktigt. Många företag följer upp avvikelser och ser till 
att ändra det som behövs. Man menar även att om internrevisionen och övriga organisationen 
förstår varandra går det smidigare att förändra det som inte fungerar effektivt. Rapporterna 
ska enligt Blackmore underlätta beslutsfattande och de ska även vara en källa till information 
för organisationens ledning. De intervjuade anser att styrelsen/revisionsutskottet genom 
rapporterna får reda på hur det går för företagets enheter. Som synes är de intervjuade ganska 
överens på detta område vilket är viktigt.  
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I referensramen beskrivs hur bland annat Sawyer et al. menar att internrevisionen kan bidra 
med information till styrelsen angående ledningens förslag och vilka av dem som är lämpliga 
respektive mindre lämpliga att stödja. Ingen av respondenterna har direkt tagit upp detta 
mervärde som internrevisionen kan bidra med. Det påpekas också i Sawyer et al. att det är 
många styrelser som ännu inte utnyttjar möjligheten utan mer använder internrevisionen till 
att verifiera finansiella transaktioner. Det är oklart i vilket riktning utvecklingen på området 
går eftersom det i litteraturen och av flera respondenter förespråkas att internrevisionen bör 
inrikta sig mer på den operationella delen samtidigt som det under flera av intervjuerna kom 
fram att den nya lagstiftningen (SOX och Koden) påverkar internrevisionen till att arbeta mer 
med den finansiella delen.  
De internrevisorer som vi intervjuade anser att det är viktigt på vilket sätt man kommunicerar 
om man vill att företagsledning och styrelseledamöter ska ta tillvara ens åsikter och förslag. 
Trots att granskningen har varit bra krävs bra kommunikation för effekt. En av dem säger att 
det vore konstigt om styrelsen inte lyssnade på den som de har anställt, men han menar även 
att de inte nödvändigtvis håller med bara för att de lyssnar. Resonemanget är logiskt, för om 
styrelsen inte lyssnar på vad internrevisorerna har kommit fram till blir internrevisionen bara 
en onödig kostnadspost. Det är dock viktigt att internrevisionen, företagsledningen och 
styrelsen kommer överens för att internrevisionens arbete ska ge ökat värde till företaget. Det 
finns en möjlighet att företag har internrevision för att det ska se bra utåt men att man inte har 
förstått det värde som finns i en kompetent och utvecklad internrevision. Det finns både enligt 
teorin och enligt respondenterna en hel del människor som fortfarande ser 
internrevisionsavdelningar som en plats där man sätter personal som inte riktigt passar in 
någon annanstans på företaget. 

5.5. Internrevisionens kontakt med styrelsen 
Enligt teorin, och som tidigare nämnts, ska internrevisionen vara en oberoende part och lyda 
under styrelsen. Internrevisionen har ofta stor kunskap om företaget vilket gör dem till en 
optimal part att utvärdera företaget. Enligt Sawyer et al. tillför internrevisionen mest då den 
positionerar sig inom områden som är essentiella för styrelsen och därmed även för 
organisationen. I framför allt stora bolag är det näst intill omöjligt för styrelsen respektive 
ledningen att övervaka alla områden. Därför är det enligt oss viktigt att styrelsen och 
ledningen har en bra kontakt med internrevisionen för att de ska kunna känna sig säkra på att 
det de skriver under och som de är ansvariga för verkligen stämmer. En internrevision som är 
kompetent kommer att underlätta och skapa värde för styrelseledamöter och företagsledning. 
En styrelse som inte har kontroll över sin verksamhet kommer att stöta på problem som kan 
vara mycket allvarliga. Har företaget en internrevision kan den identifiera problem och föreslå 
lösningar på dessa. Vilket inte är speciellt lätt för styrelseledamöter då de inte tillbringar sina 
dagar på företaget, vilket inte är meningen heller. Enligt de intervjuade, som detta 
samtalsområde var relevant för, har de (styrelse och internrevisorer) en regelbunden men inte 
särskilt tät kontakt med varandra. Men den kontakt de har är tillräcklig för att de ska kunna 
kommunicera på ett framgångsrikt sätt. De säger att de tar kontakt med varandra om det är 
något speciellt som någon av parterna vill fråga om och som man vill ha svar på direkt. Det 
sker under relativt informella former. Vi tror dock att detta skiljer sig avsevärt mellan olika 
företag.  

Enligt kompetensområdet ”Styrelsens involvering” ska internrevisionen och styrelsen arbeta 
tillsammans för företagets intressen, vilket våra respondenter gör men som enligt dem inte 
fungerar i alla företag. Det är viktigt att internrevisionen kan rapportera både ledande och 
eftersläpande funktioner. Det är även viktigt med en nära relation för att hela organisationen 
ska sträva mot samma mål och att alla vet vad det är för mål som man eftersträvar. Enligt 
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modellen ska en internrevision som arbetar under förstklassiga metoder ha nära kontakt med 
styrelsen. De arbetar tillsammans för företagets intressen och styrelsen informeras om 
eventuella diskrepanser samt möjligheter till förbättring. Många respondenter menar att 
styrelsen endast tar del av en sammanfattning av internrevisionens rapporter och då vanligen 
de största upptäckterna/problemen samt de problem som ännu kvarstår. Samtidigt menar de 
att det inte finns möjlighet för styrelsen att ta del av alla rapporter då det skulle vara för 
tidskrävande. Modellen pekar på att då internrevisionen ligger i det sämsta stadiet är 
kontakten med styrelsen obefintlig och styrelsen kan inte utpeka värdet med internrevision. 
Svaren vi har fått verkar tyda på att internrevisionen i Sverige generellt sett ligger någonstans 
mitt emellan på den här punkten.  
En av Hyland & Verraults punkter är att internrevisionen numera måste svara upp mot 
efterfrågan från styrelsen på en filosofi som adderar värde till organisationen. På grund av att 
internrevisionen har kravet att leverera värde tror vi också att de gör det vilket leder till att de 
underlättar styrelsens/revisionsutskottets samt företagsledningens arbete. Detta har vi också 
fått bekräftat av våra intervjuobjekt. Styrelseledamöterna anser att på grund av 
internrevisionens arbete känner de sig säkra när de skriver under årsredovisningen. Den 
interna internrevisorn säger att syftet är att underlätta för styrelseledamöter och 
företagsledning när de sätter sin namnteckning på årsredovisningen. Bland de externa 
internrevisorerna säger man att dessa personer får en kritisk och oberoende granskning av hur 
verksamheten fungerar. Internrevisionens rapport kan ge en annan bild än den finansiella 
rapporteringen från VD. En annan punkt som tas upp är att internrevisionen ska skapa 
förtroende hos styrelsen och företagsledningen om att verksamheten sköts korrekt.  

5.6. Internrevisionens kompetens 
De senaste åren har internrevisionsyrket blivit mer och mer värdefullt. Dock varierar 
tillvaratagandet av internrevisorernas kompetens stort bland företag. Enligt föreningen 
Internrevisorerna finns det inget krav på att en internrevisor ska ha någon speciell utbildning. 
Idag är de flesta internrevisorer dock mycket kvalificerade. Våra intervjuobjekt berättade om 
lite olika krav som ställs på internrevisorerna. De externa internrevisorerna berättade att på 
deras byråer har internrevisorerna minst en universitetsexamen/högskoleexamen. Många har 
även arbetserfarenhet, till exempel som tidigare externrevisor. En menar dock att det är viktigt 
att även anställa personer som är mindre erfarna, på grund av att dessa personer kostar 
mindre. Dessutom måste det finnas personer som kan ta över när andra går i pension. Några 
intervjuade berättade att på internrevisionsavdelningarna finns det en stor variation på de 
anställdas utbildning och erfarenhet. Både styrelseledamöterna och de externa revisorerna 
anser att revisionskunskaper liksom kunskap om verksamheten är viktigt. Den interna 
internrevisorn tycker att det absolut viktigaste är att man förstår hur företaget fungerar. Det vi 
tror, efter att ha hört oss runt och som vi har läst oss till, är att om internrevisorer ska få 
samma status som externrevisorer är det viktigt att blivande internrevisorer har ett krav på sig 
att ta en universitetsexamen/högskoleexamen. För företagen är det viktigt med kompetent 
personal för att de ska vara effektiva och utföra värdefullt arbete och inte bara kosta dyra 
pengar. 

Båda styrelseledamöterna, två av de externa internrevisorerna och en externrevisor anser att 
internrevisorerna har mer kompetens idag jämfört med tidigare. Denna uppfattning delas med 
föreningen Internrevisorerna som anser att internrevisorer idag är mycket kvalificerade. En av 
de externa revisorerna säger att de kommer att få mer kompetens men att de kanske inte har 
det just idag. Han menar att Koden bland annat kommer att leda till det. En av de externa 
internrevisorerna delar uppfattning med den interna internrevisorn att internrevisorer idag har 
en annan kompetens jämfört med tidigare. En av respondenterna säger dock att för att 
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internrevisionen ska behålla kompetensen måste vissa personer komma in en tid och sedan 
sluta för att gå vidare till något annat. Det är viktigt att det kommer in nya personer som 
tycker att det är kul och utmanande med ett nytt arbete med nya uppgifter. Denna åsikt går 
emot Goodwins teori om att det är viktigt med fast anställda personer som stannar länge inom 
ett företags internrevision. Goodwins studie tyder på att internrevisorns status i organisationen 
och därmed hur mycket vikt som läggs vid rapporterna, ökar då internrevisorerna är fast 
anställda professionella utövare istället för personer som snart ska vidare. Respondenten är 
dock av åsikten att möjligtvis chefen för internrevisionen bör vara den typen av person som 
Goodwin förespråkar, vilket tyder på att teorierna inte är helt oförenliga.  

Respondenterna har givit oss uppfattningen att många internrevisorer har mer kompetens idag 
och att de hela tiden utvecklas, men det tar lite tid till dess att alla företag med egna 
internrevisionsavdelningar ligger på en högre kompetensnivå. Det beror delvis på vad 
företaget har för uppfattning om hur internrevisionen ska fungera och vad den ska ge. På 
revisionsbyråerna tror vi dock att internrevisorerna hela tiden utvecklar sin kompetens. 
Utvecklingen beror mycket på de nya regler och rekommendationer som har kommit. 
Dessutom måste de sälja sina tjänster vilket innebär att de hela tiden måste vara uppdaterade 
på nya regler. De behöver enligt sig själva ha en lite högre nivå inom revisionsområdet och 
liknande områden på grund av att de inte kan vara lika insatta i ett visst företag jämfört med 
om företaget skulle ha en egen internrevisionsavdelning. 

5.6.1. Certifiering 
Enligt Internrevisorerna har det blivit allt mer intresse bland internrevisorer att certifiera sig. 
Det finns många olika certifieringar men den enda globalt accepterade certifieringen är 
Certified Internal Auditor (CIA). De externa internrevisorerna anser att man bör sträva efter 
att certifiera sig. En styrelseledamot och en extern revisor anser att certifiering är bra men att 
man kan göra avsteg. Den andra styrelseledamoten tycker att det är lite riskabelt med 
certifiering då det blir mer som en yrkesgrupp. Personen anser att det är bra att byta arbete 
under sin karriär. Denna person delar lite uppfattning med en extern revisor som anser att 
certifiering inte är avgörande för vilket förtroende denne person har för en internrevisor. Den 
interna internrevisorn anser att certifiering inte är viktigt. Vi kan väl tycka att det allmänt är 
bra med certifiering på grund av att det, som flera av våra respondenter säger, blir en 
kvalitetsstämpel på att internrevisorer har grundkunskaper som är mycket viktiga. Dessutom 
är det aldrig fel att repetera de kunskaper som är relevanta i ens arbete och som är viktiga att 
behärska väl. Det är troligtvis viktigast för externa internrevisorer att certifiera sig på grund av 
att de måste sälja sina tjänster till andra företag och därför måste konkurrera med andra. De 
externa internrevisorerna anser också, som tidigare nämnts, att man ska certifiera sig. Det vi 
även kan tänka oss är att det är omöjligt för en extern internrevisor att inneha samma kunskap 
om verksamheten som en intern internrevisor och att de därför måste kompensera med en 
högre nivå på sina revisionskunskaper och andra liknande kunskaper. Det som dock är en 
fördel för de externa internrevisorerna är att de har varit ute i många olika företag och därför 
kanske har sett eller använt en metod som är användbar i det företag de utför arbete åt nu. Det 
som också är bra med CIA är kravet på en högskoleexamen på 120 poäng. En certifiering för 
internrevisorer påminner om en auktorisation för externa revisorer. Vi tror att certifiering är 
bra för att det lättare kan locka unga att sträva efter att bli internrevisor istället för att bli 
externrevisor. Vi tror att många vill ha en bekräftelse på att de är något. Det höjer naturligtvis 
kompetensen om det är fler som konkurrerar om jobben. 
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5.6.2. Kontroll av internrevisionen 
Att genomföra en kontrollering/uppföljning av internrevisionens arbete är viktigt. Även deras 
arbete kan effektiviseras och det kan även hända att de har missat något viktigt. Alla de 
respondenter som fick frågan anger att styrelsen alternativt revisionsutskottet gör en 
uppföljning av internrevisionens arbete. Men förutom att styrelsen var inblandad vilket inte 
var oväntat, på grund av att internrevisionen lyder under styrelsen, hade man lite skilda svar. 
En av de externa internrevisorerna berättade att det sker en kvalitetsgranskning vart femte år 
av alla internrevisionsavdelningar enligt IIA:s standarder. Ett mycket bra tillvägagångssätt, 
som en av våra respondenter berättade om, är att de på detta företag har en intern granskning 
av de projekt som har utförts av personer som inte har varit med på dem. Det tycker vi att fler 
företag ska eftersträva att införa. På grund av att styrelsen inte riktigt har den tid och de 
resurser som krävs är det bra att även de som arbetar i verksamheten gör en uppföljning, 
vilket även en styrelseledamot anser. Det som ledningen dock måste se till är att den personal 
som utvärderar ett projekt inte får vara rädd att ge negativ kritik om det är befogat. Men de 
bör även försöka komma med förslag på effektivare metoder.   

Enligt kompetensområdet ”Teknologi” som ingår i CMM-modellen som har tagits fram av 
Campbell et al. ska företag införliva kontroller i sina system för att de lättare ska kunna 
övervaka att allt går som företaget önskar. Några av de vi pratade med har kontroller vilket 
gör det lätt för dem att se vad som fungerar oklanderligt och var det behövs åtgärder. Det kan 
generellt vara bra att man har ganska avancerade system som kan uppmärksamma ledningen 
på om oönskade aktiviteter förekommer i företaget eller om anställda inte utför uppgifter på 
rätt sätt. De flesta stora företag har idag avancerade tekniska kontroller, till exempel vid 
inloggning på datorerna etcetera. Det här tillvägagångssättet kan spara pengar på grund av att 
man kan åtgärda problemet innan det fått betydande konsekvenser. 

5.7. Utveckling 
Enligt Sawyer et al. har den ökande professionalismen hos internrevisorer samt förändrade 
tankesätt och regler kring revisionsarbetet bidragit till den förändring som har skett hos 
internrevisionsyrket. Tidigare var internrevisorerna mer som ”assistenter” åt de externa 
revisorerna, idag är de en egen respekterad profession. Respondenterna är överens om att 
internrevisorer har blivit och kommer att bli ännu mer betydelsefulla. Det beror bland annat 
på att SOX och Koden har kommit, ledningarna på företag förstår allt bättre varför 
internrevision är bra samt att man har fått en ökad förståelse för intern kontroll. En annan 
orsak som har gjort att internrevisionen har blivit mer betydelsefull och utbredd är att företag 
måste uttala sig om varför man inte har internrevision om så är fallet. När de funderar på 
varför de inte har internrevision inser många att det faktiskt ger många fördelar. Men vi håller 
inte riktigt med Sawyer att internrevisorer är helt respekterade överallt. Det förklaras dock av 
att internrevisionen i USA, som Sawyer skriver om, är mycket mera utvecklad än vad den är i 
Sverige.  
En av styrelseledamöterna säger att det är svårt att hitta bra folk till internrevisionen på grund 
av att yrket har varit insomnat under en period. Men det kommer troligtvis att ske en ganska 
snabb förändring då yrket har blivit populärare vilket leder till att fler kommer att konkurrera 
om jobben. Det är även positivt för en god utveckling. De externa revisorerna är båda inne på 
att man fortfarande är inne i en utvecklingsfas. En av dessa säger att man kanske inte alltid 
har haft rätt personer, metodik och inriktning men att många nu har förstått att man måste 
göra något åt detta. Statusen måste till exempel höjas och internrevisionen måste få mer 
resurser. Vi håller med om att tillgång på tillräckliga resurser är en förutsättning för att kunna 
skapa något effektivt men det krävs även en förståelse och vilja från dem som inte är 
internrevisorer att ta till sig internrevision. Enligt Arens & Loebbecke har många utomstående 
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personer tidigare varit ovilliga att lita på internrevisorernas information om den endast var 
kontrollerad av internrevisorerna själva på grund av deras brist på oberoende. Hos många 
företag är inte internrevisorerna oberoende i verksamheten. Det här är en svår balansgång då 
internrevisorerna arbetar i verksamheten samtidigt som de ska, som tidigare nämnts, vara en 
oberoende part som lyder under styrelsen. Men det är viktigt att utomstående kan lita på 
internrevisorerna, bland annat blir samarbetet med de externa revisorerna smidigare och mer 
kostnadseffektivt om de externa revisorerna kan lita på internrevisorernas rapporter. Det som 
internrevisorerna får fortsätta visa är att de är professionella och att de vill samarbeta med 
andra parter för en så effektiv verksamhet som möjligt. 
Alla intervjuade är överens om att internrevisionen har fått högre status både bland personer 
inom som utom företagen. Att statusen ökar beror bland annat på att internrevisorernas roll 
blir allt mer viktig i och med nya regler, rekommendationer och att många företag blir större 
och mer komplexa. Enligt Goodwin påverkas internrevisorernas status inom organisationen av 
till vem som den dagliga rapporteringen sker. Det kan nog enligt respondenternas svar 
stämma till viss del. Många författare inom litteraturen kring internrevision beskriver att 
internrevisorer inte alltid är de mest uppskattade kollegorna på företaget. Detta faktum 
bekräftas av flera respondenter. Enligt Blackmores studie är det därför av stor vikt att de som 
arbetar med internrevision på ett företag har egenskaper som empati, förmåga att 
kommunicera effektivt samt bygga förtroendefulla relationer. Dessutom poängteras vikten av 
hög kompetens vad gäller planering och sättet revision genomförs på. Blackmore menar att 
fokus för internrevisionen ska ligga på system och dess problem, inte på individer i företaget. 
Många respondenter menar också att internrevisionen till viss del försöker komma ifrån att 
peka ut någon som har gjort fel och istället fokusera på vad som kan fungera bättre. 
Blackmores studie visade även den att internrevisionen försökte fokusera på system snarare 
än på att peka ut individer men trots det kände personalen obehag vid internrevision. 
Författaren konstaterar att gamla vanor och attityder måste förändras för att internrevisionen 
ska kunna tillföra värde.   

Kompetensområdet ”Lärande” som ingår i CMM-modellen innebär att internrevisionen i det 
optimala stadiet ska lära avdelningscheferna vad som behöver förbättras och ge dem verktyg 
för att uppnå målen. Eftersom det är enheterna som blir granskade är det värdefullt om de tar 
till sig det som behöver förbättras och verkligen arbetar för en förändring. Men 
respondenterna poängterar att det också är viktigt att internrevisorerna ger konkreta förslag åt 
avdelningscheferna för att de ska veta hur de ska gå tillväga och att de därför kommer att 
känna sig motiverade att genomföra förändringar. 
Enligt Campbell et al. ska internrevisionen sträva efter att visa inte bara styrelsen utan även 
enheterna vilket värde den tillför. Men det är viktigt att metoder och attityder förändras för att 
internrevisionen verkligen ska tillföra värde. I CMM-modellens komponent ”Strategi” 
beskrivs att en internrevisionsavdelning tillhandahåller mervärde då företagets enheter ser den 
som en nyckelpartner i affärer. Motsatsen till det är den gamla polisiära rollen och då 
organisationer befinner sig i förbättringsstadiet är internrevisionens strategi inte 
sammanlänkad med företagets. Fokus i detta stadium ligger på fältarbete och tester. Empirin 
visar här på motstridiga situationer. Flera respondenter, framförallt internrevisorer menar 
liksom modellen att det är viktigt att de reviderade enheterna ser fördelarna med 
internrevisionen samt att strategin måste vara sammanlänkad med företagets strategi. 
Samtidigt menar många att internrevisionen inte kan fokusera för mycket på värdeskapande åt 
enheterna eftersom det inte är enheterna som är uppdragsgivare. Det anses lite farligt om 
internrevisionen hamnar på den nivån att enheternas behov styr arbetet eftersom 
internrevision trots allt fortfarande till viss del handlar om granskning. Modellen tar inte 
riktigt upp aspekten att enheterna och styrelsen ibland inte har samma målsättning. Flera 
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respondenter menar dock, likt modellen att internrevisionen går mot en bättre strategi och att 
fokus idag ligger på betydligt mer relevanta saker än tidigare då internrevisorer lade mycket 
tid på fältarbete och små detaljer. De externa internrevisorerna, styrelseledamöterna och den 
interna internrevisorn som fick frågan anser även de att det är viktigt att enheterna i företag 
förstår att internrevisionen skapar värde och att de inte bara ser internrevisionen som en 
övervakare. En säger att på hans byrå lägger de ner mycket tid på att förklara varför vissa 
förändringar bör ske och varför de tycker som de tycker. Det tycker vi låter som ett mycket 
lämpligt sätt. Det är alltid viktigt när man kritiserar att visa vad de kan göra istället för att nå 
bättre resultat. Det är oerhört viktigt att de som blir kritiserade förstår poängen med att 
förändra sig. Gör man inte det finns risk att de som blir kritiserade bara ändrar sig kortsiktigt 
för att sedan gå tillbaka till sina gamla metoder. 

Idag ger intern styrning en helhetssyn på allt från arbete med mål och risk till uppföljning. 
Många företag känner av krav på utveckling av den interna styrningen och kontrollen. Det kan 
ha uppkommit från bland annat lagtvång genom SOX eller de krav Koden ställer. De ramverk 
som har skapats gör det svårare för en företagsledning som inte strävar efter att tillfredsställa 
ägarna utan sig själva, detta på grund av att riktlinjerna är till för att visa hur bolagen bör 
styras. Det blir därmed enklare för andra personer att se om det förekommer några 
oegentligheter. Alla intervjuade är överens om att de nya riktlinjerna för bolagsstyrning har 
påverkat internrevisionen och kommer att påverka ännu mera. En person säger att 
internrevisionen idag är mer tvungen att övervaka den finansiella rapporteringen. Det tror vi 
är bra på grund av att det är där som det är störst chans att det kan förekomma 
tvivelaktigheter. En annan fördel med de nya reglerna är att företagsledningar ibland har lätt 
att bara se kortsiktigt. Men genom implementering av Koden och att företaget lever upp till 
den, ger styrelse och ägare bättre garantier för att verksamheten bedrivs enligt gällande regler 
och direktiv liksom så effektivt och lönsamt som möjligt.   

Det som är mycket positivt med de nya reglerna är att andra personer i företagen och 
utomstående har fått en bättre förståelse för vad internrevisionen bidrar med och att 
organisationen och utomstående, till exempel de externa revisorerna, i större utsträckning litar 
på det internrevisionen säger idag. Intern kontroll har hamnat i fokus vilket innebär att man 
inser att det är viktigt att ha internrevision. En nackdel med dessa regler, framför allt SOX, är 
att det har blivit mycket dyrt för företagen att implementera reglerna. Enligt flera som vi har 
pratat med har SOX bidragit med många bra saker men att reglerna ofta uppfattas som lite för 
krångliga, byråkratiska och att de inte alltid är relevanta för företag i Sverige. Men samtidigt 
har internrevisorer fått fler arbetsuppgifter med reglerna och företagen har kunnat rekrytera 
kompetenta och duktiga människor på grund av att yrket har blivit mer betydelsefullt.  

Framtiden har inte sett ljusare ut än vad den gör nu för internrevisorerna. Det anställs flera 
revisorer i och med att SOX och Koden införs och de får fler uppdrag. Enligt Moeller har de 
nya reglerna och rekommendationerna gjort det svårt för företagen att hela tiden vara 
uppdaterade och då är det viktigt med internrevisorer som vet vad som gäller. 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion  
I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser samt avslutande diskussion med ett friare 
resonemang kring ämnet. Slutsatserna bygger på referensramen samt intervjuerna och den 
analys som har framlagts. Uppsatsens frågeställning berör ämnet internrevisionens relationer 
och hur de kan utformas för att tillföra mervärde till företaget. 

En av de viktigaste relationerna som internrevisionen har är den med styrelsen då den är 
uppdragsgivaren. Styrelsens målsättning är att företaget fungerar korrekt och 
internrevisionens uppgift är att se till att företaget uppnår detta. Det har framgått från de flesta 
respondenter att internrevisionens målsättning inte alltid sammanfaller med styrelsens utan 
bara utgör en del av helheten. Både teorin och empirin är eniga om att internrevisionens 
målsättning är relativt begränsad och att företagen skulle kunna få betydligt mer värde för 
pengarna om denna ses över. Det har framkommit att internrevisionens målsättning är en 
fundamental förutsättning för att uppnå mervärde. Detta på grund av att målsättningen gång 
på gång har återkommit såväl i teorin som i empirin. Det går inte att skapa en generell mall 
för hur målsättningen ska se ut eftersom alla företag är så olika. Det är dock enligt 
respondenterna och litteraturen vanligt att den operationella delen inte erhåller samma fokus 
som den finansiella delen. Den operationella delen är viktig eftersom internrevisionen då 
söker efter förbättringsmöjligheter på ett övergripande plan. Internrevisioner som arbetar 
enbart med den finansiella delen upprätthåller endast en viss standard i företaget och bidrar 
inte med mervärde och utveckling på samma sätt som en operationellt inriktad internrevision 
kan göra. Vi identifierar internrevisionens målsättning som ett av de viktigaste 
utvecklingsområdena för svensk internrevision. Det som framförallt bör utvecklas är att 
internrevisionens målsättning ska sammanfalla med styrelsens målsättning.  

En annan viktig punkt för internrevisionens relationers utveckling är möjligheten att 
rapportera högst upp i organisationen. Vår undersökning tyder på att den möjligheten numera 
formellt sett finns hos de flesta organisationer Dock verkar rapporterna ofta gå till lägre 
ansvariga i företaget innan revisionsutskottet tar del av dem. En del av mervärdet går dock 
förlorat om styrelsen bara får ta del av det som kvarstår att förbättras, vilket ofta är fallet. I 
många företag rapporteras det inte om vad som fungerar, vad som är mindre bra och om 
genomförda förändringar har fallit ut väl. Om styrelsen blev uppmärksammad på de 
förbättringar som internrevisionen har medfört skulle ”kundnöjdheten” hos dem öka och 
internrevisionen skulle därmed få möjlighet att erhålla ökade resurser. Det har framkommit i 
empirin att internrevisionen ibland behöver mer resurser, speciellt om den ska kunna uppnå 
den utökade målsättningen som har beskrivits ovan. Många styrelseledamöter sitter dessutom 
i flera företag och det kan vara så att ett företag på ett bra sätt har löst problem som liknar de 
som ett annat företag brottas med. 
Vi har under intervjuerna fått reda på att många människor fortfarande har kvar en gammal 
bild av internrevision, vilket möjligen drar ner dess status både utanför och i övriga 
organisationen. Det är viktigt att detta ändras eftersom relationen mellan personalen och 
internrevisionen är nödvändig för att kunna genomföra internrevisionens förändringsförslag. 
De granskade enheterna brukar få veta vad de behöver ändra för att kunna utföra ett 
effektivare arbete. Dock är det personalen på enheterna som ska genomföra förändringarna. 
Ser enheterna inte värdet med internrevisionens arbete kommer de troligtvis att sträva efter att 
arbeta som de har gjort tidigare, vilket ibland är ett problem idag. Enligt CMM-modellen som 
vi har använt i uppsatsen ska internrevisionen lösa detta genom att se enheterna som klienter. 
Vi ställer oss med stöd av empirin mot förslaget eftersom det är viktigt att alla ska sträva efter 
företagets övergripande mål och vi tror att det eftersträvas bäst om man ser varandra som 
medarbetare istället för kund/leverantör. Dessutom är internrevisorn inte en vanlig konsult 
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utan har fortfarande till viss del kvar en granskande roll och då är det inte effektivt att se 
enheterna som klienter. Internrevisionen arbetar på många ställen med att informera om sina 
uppgifter men det ligger även i företagets ansvar att se till att de anställda vet vad 
internrevisionen gör och vad deras målsättning är. En annan viktig aspekt för att 
internrevisorer ska få högre status är att man bör ha mer internrevision i ekonomutbildningen. 
Idag är internrevision i undervisningen närmast obefintlig och vi tycker att man ska lära sig 
vad internrevisorer har för slags arbetsuppgifter för att bidra till att göra yrket mer lockande.   

Det går inte att bestämma att företags internrevision ska vara uppbyggd på ett speciellt sätt. 
Det är flera faktorer som påverkar vad som är den mest lämpade utformningen för ett visst 
företag, bland annat företagets storlek och bransch. Generellt visar undersökningen dock att 
stora företag bör ha en egen internrevisionsavdelning och bara hyra in specialister. Det är 
viktigt att dessa företag har anställda internrevisorer på grund av att de är insatta i och har stor 
kunskap om verksamheten. Medelstora företag bör åtminstone ha några anställda 
internrevisorer, ett minimum bör vara de som är ansvariga för internrevisionen. De kan dock 
hyra in flera internrevisorer från revisionsbyråerna. Det är svårt för medelstora och mindre 
företag att ha den kompetens som krävs för att täcka alla områden. För små företag är det ofta 
enklare att hyra in internrevisorer om de anses behövas. Det råder enighet kring att 
internrevisionen ska utföras åt styrelsen. Men samtidigt har vi fått uppgifter om att 
internrevisionen i praktiken ibland utförs åt VD och kretsen kring honom/henne. Det behöver 
inte vara negativt att VD använder sig av internrevision men det är inte optimalt att 
internrevisionen arbetar underordnad VD, eftersom att VD ska vara en av dem som granskas. 

I teorin beskrivs fyra typer av samarbete mellan intern- och externrevisorer. Baserat på 
respondenternas svar samt litteraturen drar vi slutsatsen att det mest värdeskapande 
samarbetet är ”kostnad – nytta samarbetet”. Metoden innebär att det sker ett utbyte av relevant 
information men att grupperna ändå hålls åtskilda. Detta upplevs av båda parter som bra och 
det vore önskvärt om det fungerade i flera företag. Det största hotet vi identifierar är att 
parterna på vissa ställen arbetar parallellt vilket skapar onödiga kostnader och förlorad 
information.  
En förutsättning för fungerande relationer med såväl enheterna som externrevisorerna och 
styrelseledamöterna är kompetent personal på internrevisionen. Vi anser, liksom de flesta 
respondenterna att den största delen internrevisorer bör ha en examen i ekonomi men det är 
även viktigt att det finns specialister vilka bör ha en annan utbildning, till exempel inom IT 
samt en grundläggande affärskänsla. För att locka till sig unga personer till yrket tror vi också 
att det är viktigt att de vet vad de ska studera för att kunna bli internrevisor. Många vill ha ett 
mål som de kan sträva efter och då är det lättare att veta vad som krävs för att kunna nå sitt 
mål. Vi tror att många yngre personer inte tänker särskilt mycket på att det finns en karriär 
som internrevisor utan att det mer blir en slump om man hamnar där. Ett sådant sätt skapar 
inte de mest motiverade och kompetenta medarbetarna. Dessutom är det viktigt att anställa 
även yngre personer då de är billigare arbetskraft och det måste finnas personer som kan ta 
över när andra slutar. Det är viktigt att det finns kompetenta personer som har den kunskap 
som krävs för att fortsätta leverera värde. Utbildning är således en viktig faktor för att få 
kompetenta internrevisorer. Men för att bygga förtroendefulla relationer är det ännu viktigare 
med social kompetens, motivation samt empati. Historiskt sett har företagen inte lagt större 
vikt vid att internrevisorer har den typen av egenskaper, men det är möjligt att en förändring 
är på väg då både teorin och empirin visar att dessa kvaliteter är nödvändiga. 
Sammanfattning av slutsatser 

• Styrelsens målsättning är att företaget ska fungera effektivt och korrekt och 
internrevisionens uppgift är att se till att företaget uppnår detta. Därför måste 
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internrevisionens målsättning sammanfalla med styrelsens, vilket den inte alltid gör 
idag. Flera internrevisioner bör för att uppnå detta ha en större fokusering på den 
operationella delen. 

• För utvecklingen av internrevisionens relationer är möjligheten att rapportera högst 
upp i organisationen viktigt. Idag rapporteras ofta endast de problem som återstår. Om 
styrelsen blir uppmärksammad på de förbättringar som internrevisionen har lett till och 
inte bara det som kvarstår att förbättras, skulle ”kundnöjdheten” hos styrelsen öka och 
internrevisionen skulle därmed få möjlighet att erhålla ökade resurser. 

• Det är viktigt att enheterna ser värdet av internrevisionens arbete annars kommer det 
troligtvis resultera i att internrevisionens förändringsförslag inte blir ordentligt 
genomförda. Därför är det nödvändigt att internrevisionens status i företaget ligger på 
en hög nivå. Såväl enheter som internrevision ska sträva mot företagets övergripande 
mål och internrevisionen bör inte ses som ett nödvändigt ont. 

• Baserat på respondenternas svar samt litteraturen anser vi att den mest värdeskapande 
interaktionen mellan intern- och externrevisorer är ”kostnad – nytta-samarbetet”. 
Metoden innebär att det sker ett utbyte av relevant information men att grupperna ändå 
hålls åtskilda. 

• En förutsättning för effektivt fungerande relationer med såväl enheterna som 
externrevisorerna och styrelseledamöterna är kompetent personal på internrevisionen. 
För att bygga förtroendefulla relationer är det nödvändigt att internrevisorn besitter 
social kompetens, motivation samt empati. Såväl teorin som empirin visar att dessa 
egenskaper kommer att bli allt mer efterfrågade hos internrevisorer. 
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7. Resultatets giltighet 

7.1. Kritisk granskning 
Kritik mot metod och presentation 
Till intervjuerna har vi valt personer med flerårig erfarenhet inom sina respektive områden 
som var villiga att delta i undersökningen. Det går ej att uttala sig om hur pass representativa 
för hela populationen dessa är. Vid intervjuer kan det uppstå negativa effekter på grund av att 
intervjuaren påverkar respondenten att ge svar i en viss riktning. Detta var något vi försökte 
undvika, men det kan ske omedvetet från intervjuarens sida.123 Även en effekt kallad 
prestigebias kan uppstå, vilket innebär att respondenten ger ett svar som är socialt accepterat 
och inte kommer att ifrågasättas av någon.124 Dock anser vi att vissa svar är något 
kontroversiella och detta indikerar att prestigebias-effekten inte var alltför stor. Samtliga 
respondenter i intervjuerna har godkänt att deras namn användes. Prestigebias inverkar 
negativt på validiteten med mätfel som följd. En metod att komma runt prestigebias-effekten 
hade varit att från början klargöra att alla respondenter skulle vara anonyma. Anonymitetens 
inverkan på resultatet vore eventuellt att respondenterna skulle ha varit mindre försiktiga i 
sina svar. Anledningen att vi ändå har valt att publicera intervjupersonernas identitet är att vi 
anser det öka studiens trovärdighet. Vi bedömer att kartläggningen över hur internrevisionens 
relationer ser ut samt förbättringsområdena borde ha sett ungefär likadant ut om prestigebias 
inte funnits, men att mindre försiktiga svar kunde ha lett till högre grad av problematisering. 
Vi har på grund av studiens begränsade omfattning ingen möjlighet att stämma av svaren med 
verkligheten, utan får lita på att respondenterna gav så sanningsenliga svar som möjligt. Det 
hade varit av intresse att kunna stämma av svaren mot verkligheten och se vilken inverkan 
detta hade haft på resultatet. Säkerligen hade resultatet påverkats av detta då det hade kommit 
fram företeelser som ingen av respondenterna tänkt på att ta upp och som vi inte heller tänkt 
på att undersöka.  

Empirikapitlet i uppsatsen är lång, vilket vi är medvetna om. Vid framställningen ville vi inte 
redigera för mycket men vi slog ihop de olika gruppernas svar. Vi anser att de många frågorna 
är viktiga för att täcka så mycket som möjligt om vad de olika grupperna har för uppfattning 
om internrelation och deras förhållning till denna. Detta för att chansen till bra och relevanta 
slutsatser ska öka.  
Validitet och reliabilitet 
Som beskrevs i metoden innebär validitet att det som avsetts mätas också är det som mäts. Det 
är lättare att uppnå validitet i kvalitativa undersökningar än i kvantitativa.125 Undersökningens 
validitet bedömer vi som hög eftersom vi fått tillgång till kompetenta respondenter som svarat 
på samtliga av våra frågor. Urvalet av respondenter har skett på ett för studien relevant 
tillvägagångssätt, vilket också stärker validiteten. För att få högre validitet hade ett större antal 
intervjupersoner kunnat väljas. Om det hade funnits fler respondenter och om dessa hade 
svarat liknande på frågorna skulle vi haft ännu mer underlag för att bedöma huruvida svaren 
överensstämmer med verkligheten. Vi gör dock bedömningen att internrevision ser mycket 
olika ut i olika företag och att en mer generell beskrivning än den vi presenterat skulle bli svår 
att få fram. Det är troligt att resultatet hade blivit ett annat om vi hade valt en annan 
fördelning vid valet av våra intervjuer. Vi kunde till exempel koncentrera oss mer på 
internrevisorer som arbetar på internrevisionsavdelningar i stället för internrevisorer som 

                                                
123 Dahmström (2000) sid. 75 
124 Ibid 
125 Holme & Solvang (1997)  
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arbetar på revisionsbyråer. Vi valde dock att lägga tyngden på externa internrevisorer 
eftersom studien hade begränsad tid och dessa kunde göra jämförelser mellan många olika 
bolag de kommit i kontakt med. 

För att uppnå hög reliabilitet krävs att det mätinstrument som används ger tillförlitliga och 
stabila mätningar. Om samma undersökning genomförs av en annan person och med andra 
respondenter bör denna generera ungefär samma resultat.126  Den här studiens omfattning är 
av begränsad karaktär, såväl i tid som i resurser. Eftersom vi undersökt hur internrevisionen 
och dess relationer fungerar idag, ett subjektivt fenomen i förändring, och gjort ett icke-
representativt urval, gäller resultatet enbart för den undersökta populationen, men vi anser att 
det ger en tillförlitlig bild av verkligheten då respondenterna är mycket kunniga på området 
samt gav relativt samstämmiga svar inom respektive grupp. Vi valde att skicka ut frågorna 
som vi hade tänkt ställa innan intervjutillfället. Med vårt tillvägagångssätt kan spontana svar 
ha uteblivit på grund av att respondenterna kan ha tänkt igenom vad de ska svara. 
Respondenterna kan lättare utelämna känsligt material som skulle kunna ha varit viktigt för 
uppsatsen Men å andra sidan kan det vara så att vissa respondenter inte vill ställa upp om de 
inte får se frågorna i förväg. Svaren kan bli mer genomtänkta och relevanta då de har fått se 
frågorna i förväg. Det kan även vara så att respondenterna har tagit fram värdefullt material 
som de som intervjuar får ta del av.127 
Av valda tillvägagångssätt följer att en total generalisering inte är genomförbar, detta är inte 
heller syftet med studien. Intentionen är att skapa förståelse och föreslå lösningar till studiens 
frågeställning, som går i linje med teori och empiri. Undersökningens slutsatser är direkt 
härledda från jämförelsen mellan teorin och det empiriska materialet, vilket stärker 
reliabiliteten och ger ett relevant underlag för förståelse av ämnet. 

7.2. Förslag till fortsatt forskning 
Under uppsatsens gång har det dykt upp flera intressanta områden som man kan undersöka 
närmare. Några förslag är: 

• Jämföra företag som har internrevision och de som inte har det och se om det finns 
några skillnader angående till exempel effektivitet, lönsamhet och arbetssätt. 

• Det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan externa internrevisorer och 
internrevisorer på internrevisionsavdelningar. Man skulle bland annat kunna 
undersöka om det finns vissa områden som den ena gruppen koncentrerar sig mera på 
och vice versa. Finns det några mönster som man kan urskönja? 

• Det kan vara av intresse att undersöka vad personalen på företag har för uppfattning 
om internrevision. Vad vet de om den, anser de att den gör nytta med mera. Det skulle 
troligtvis ge mycket värdefull information då det är personalen som ska genomföra de 
förändringar som internrevisionen har kommit fram till. 

• Om några år skulle det vara intressant att göra en utvärdering för att se hur det har gått 
med implementeringen av SOX och Koden. Har nyttan överstigit kostnaden? 

• Göra en fallstudie med ett företag som fungerar optimalt enligt vår studie. 
• Göra en undersökning enbart över målsättningarna för internrevision i olika företag 

och vad detta innebär för skillnader.  

                                                
126 Holme & Solvang (1997) 
127 Ibid 
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Bilaga 1. Kort om internrevisionens utveckling 

Historisk internrevision 
Revision är en gammal profession som härstammar från flera tusen år tillbaka. Under lång tid 
var det ingen skillnad på extern- och internrevisorer, utan det handlade mer om att någon 
verifierade siffrorna en extra gång. Professionerna utvecklades sedan åt var sitt håll då det 
under 1800-talet växte fram företag med många ägare vilka hade begränsad insyn i 
organisationen. Internrevisorerna var då inte en egen erkänd profession utan stod under 
påverkan av de externa revisorerna vilka besatt mer kompetens och makt. Det vi kallar 
modern internrevision började utvecklas 1941 då IIA bildades. Till en början var 
internrevisionen kraftigt inriktad på redovisning och verifiering av enskilda transaktioner eller 
balanser.128 

Internrevisionen idag 
Internrevision ska idag ge en helhetssyn för styrelsens arbete med mål och risk samt 
uppföljning. Många organisationer känner av kraven på utveckling av den interna styrningen 
och kontrollen. Det kan ha uppkommit genom lagtvång i form av SOX, Koden eller andra 
länders lagstiftning. Det kan också vara påtryckningar från kunder och leverantörer eller det 
kan vara en insikt om att det är positivt gentemot ägare och andra intressenter att visa en god 
styrning och kontroll.129 
Under det sena 1990-talet och i början av 2000-talet präglades företagsklimatet i många 
länder av kraftig turbulens, bland annat i form av skandaler. Dessa händelser avslöjade 
behovet av en mer aktiv och skarp internrevision som kunde förebygga oväntade kriser. 
Internrevisionens ”rötter” är fortfarande desamma som alltid, men professionen har enligt 
Sawyer utvecklats i riktningar som inte hade varit lätta att förutspå för ett par årtionden sedan. 
Idag förändras företag ständigt och därmed måste även internrevisionen befinna sig i 
kontinuerlig förändring för att kunna hålla jämna steg med utvecklingen i organisationerna.130  

Internrevision i framtiden 
Organisationernas internrevisorer är en viktig komponent för hela företaget och de blir bara 
viktigare i och med nya regler. Det anställs flera revisorer i takt med att regler som SOX och 
Koden införs. SOX påverkar endast de företag som är registrerade på den amerikanska 
börsen. I och med alla nya regler och rekommendationer blir det svårt för organisationerna att 
alltid vara uppdaterade och då är det viktigt med internrevisorer som vet vad som gäller.131 

                                                
128 Sawyer et al. (2005), kap. 1 
129 Ibid, s. Vii-viii 
130 Ibid 
131 Moeller, R R (2004), kap. 12 
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Bilaga 2. Frågor till respondenter 
 

Externa internrevisorer 
Inledande frågor 

1. Vill Du berätta kort om Dig själv? 
2. Vad har Du för position i företaget? 
  
Internrevisionens uppbyggnad 

3. Hur vill Du definiera internrevision? 
4. Hur länge har företagen Du arbetar för haft internrevision vanligtvis? 
5. För vem anser Du att internrevisionen utförs? 
6. Hur är internrevisionen uppbyggd?  

6.1. Hur många är ni i ett team? 
6.2. På vems uppdrag sker internrevisionen vanligtvis? 
6.3. Upplever Du någon skillnad i arbetssätt mellan företag som har ett revisionsutskott jämfört med dem 

som inte har det? 
6.4. Vem rapporterar internrevisionen till i praktiken? 
6.5. Får de reviderade enheterna samma rapporter som styrelsen?  
6.6. Vem ger Dig direktiv? 

7. Anser Du att internrevisionens i företagen generellt kan organiseras bättre i något av ovanstående 
avseenden? 

 
Internrevisionens syfte och arbetsområden 

8. Vad anser Du är det huvudsakliga målet för internrevisionen i företagen? 
8.1. Uppnås målsättningen? 

9. Vilka uppgifter har Du vanligen som internrevisor på företaget? 
9.1. Delar Du vanligtvis styrelsens/ledningens uppfattning om vad som är den viktigaste uppgiften för 

internrevisionen? 
9.2. Har Ni mallar att arbeta efter? 
9.3. Arbetar internrevisionen aktivt med att identifiera möjligheter till utveckling?  
9.4. Skapar internrevisionen värde åt alla funktioner inom företaget? 
9.5. Vilken funktion/enhet får ut mest av internrevision enligt Din åsikt? 
9.6. Anser Du att internrevisionen skapar värde åt ”icke-finansiella” stabsfunktioner, till exempel HR-

avdelningen 
10. Samarbetar Ni på internrevisionen med de externa revisorerna? 

10.1. Hur ofta kommunicerar ni? 
10.2. Är detta tillräckligt? 
10.3. Finns det en bra kommunikation mellan er? 
10.4. Upplever Du att de externa revisorerna har förtroende för Er som arbetar med internrevision? 
10.5. Tror Du att de externa revisorerna har mer förtroende för Er än för internrevisorer som arbetar på ett 

företags egen internrevisionsavdelning? 
10.6. Finns det något som skulle kunna förändras för att öka värdet på samarbetet mellan företagens 

intern- och externrevision? 
11. Hur används internrevisionens rapporter? 

11.1. Brukar rapporterna leda till förändringar? 
11.2. Har Du några exempel? 
11.3. Anser Du att Dina åsikter och förslag tas tillvara av företagsledning och styrelseledamöter? 

12.  Hur ser Din kontakt med styrelsen ut? 
12.1. Hur ofta kommunicerar ni? 
12.2. Vad avhandlas då ni har kontakt? 
12.3. Tror Du att ert arbete skapar värde och underlättar för styrelseledamöter och företagsledningen? 
12.4. Vad skulle kunna förbättras för att internrevisionen skulle ha möjlighet att tillföra mer? 

 
Internrevisorernas kompetens 

13. Vilka kompetens- och utbildningskrav ställs på företagets internrevisorer? 
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14. Anser Du att internrevisorer generellt har mer kompetens idag jämfört med tidigare? 
15. Anser Du att internrevisorer ska sträva efter att certifiera sig? 

15.1. Är Du certifierad? 
15.2. Vad anser Du om CIA? 

16. Hur kontrolleras internrevisionen? 
16.1. Hur sker uppföljningen av Ert arbete? 
16.2. Anser Du att kontrolleringen och uppföljningen av internrevisionens arbete fungerar bra?  

 
Utveckling 

17. Hur ser Du på internrevisionens utveckling? 
17.1. Känner Du att internrevisorer har blivit mer betydelsefulla? 
17.2. Har internrevisorer fått högre status? 
17.3. Tror Du att det är viktigt att de reviderade enheterna i ett företag förstår värdet med internrevision 

istället för att bara se det som en övervakning?  
18. Har Koden, COSO, eller SOX påverkat internrevisionen? 

18.1. Finns det andra regler eller rekommendationer som har påverkat? 
18.2. Anser Du att internrevisionen har blivit mer betydelsefull i och med de nya regler som har 

tillkommit? 
18.3. Har den nya regleringen medfört fler uppdrag för Er? 

 
19. Finns det något Du önskar tillägga eller förtydliga? 
 
Styrelseledamöter 
Inledande frågor 

20. Berätta kort om Dig själv 
21. I vilket/vilka företag är Du styrelseledamot? 
  
Internrevisionens uppbyggnad 

22. Hur vill Du definiera internrevision? 
23. Hur länge har företaget Du är styrelseledamot för haft internrevision? 
24. Hur är internrevisionen uppbyggd?  

24.1. Har företaget en egen avdelning eller är internrevisionen inhyrd? 
24.2. Hur många arbetar med internrevision i företaget? 
24.3. På vems uppdrag sker internrevisionen?  
24.4. Har ni ett revisionsutskott? 

24.4.1. Om ja; Hur arbetar kommittén? 
24.5. Vem rapporter internrevisionen till? 

25. Anser Du att internrevisionen i företaget kan organiseras bättre i något av ovanstående avseenden? 
 
Internrevisionens syfte och arbetsområden 

26. Vad anser Du är det huvudsakliga målet för internrevisionen i företaget? 
26.1. Uppnås målsättningen? 

27. Vilka uppgifter har internrevisionen på företaget? 
27.1. Vilken anser Du är den huvudsakliga uppgiften för företagets internrevision? 
27.2. Arbetar internrevisionen aktivt med att identifiera möjligheter till utveckling? 

28. Skapar internrevisionen värde åt alla funktioner inom företaget? 
28.1. Vilken funktion/enhet får ut mest av internrevision enligt Din åsikt? 
28.2. Anser Du att internrevisionen skapar värde åt ”icke-finansiella” stabsfunktioner, till exempel HR-

avdelningen? 
29. Anser Du att internrevisionen kan/bör samarbeta mer med de externa revisorerna? 
30. Hur används internrevisionens rapporter? 

30.1. Brukar rapporterna leda till förändringar? 
30.2. Har Du några exempel? 

31.  Hur ser Din kontakt med internrevisionen ut? 
31.1. Hur ofta kommunicerar ni? 
31.2. Vad avhandlas då ni har kontakt? 
31.3. Anser Du att internrevisionen underlättar Ditt arbete som styrelseledamot? 
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31.4. Vad skulle kunna förbättras för att internrevisionen skulle tillföra Dig mer? 
 
Internrevisorernas kompetens 

32. Vilka kompetens- och utbildningskrav ställs på företagets internrevisorer? 
33. Anser Du att internrevisorer generellt har mer kompetens idag jämfört med tidigare? 
34. Tror Du företaget kan använda sig mer av internrevisionens kompetens? 
35. Anser Du att internrevisorer ska sträva efter att certifiera sig? 

35.1. Har Du större förtroende för en internrevisor som är certifierad? 
35.2. Vad anser Du om CIA? 

36. Hur kontrolleras internrevisionen? 
36.1. Hur sker uppföljningen av internrevisionens arbete  

 
Utveckling 

37. Hur ser Du på internrevisionens utveckling? 
37.1. Har den blivit bättre? 
37.2. Har internrevisorerna fått högre status i företaget? 

38. Har Koden, COSO eller SOX påverkat internrevisionen? 
38.1. Finns det andra regler eller rekommendationer som har påverkat? 
38.2. Anser Du att internrevisionen har blivit mer betydelsefull i och med de nya regler som har 

tillkommit? 
38.3. Har den nya regleringen medfört någon konkret förändring i företaget? 

39.  Är det viktigt att enheterna i företaget förstår att internrevisionen skapar värde åt dem i stället för att bara se 
det som en övervakning? 

 
40. Finns det något Du önskar tillägga eller förtydliga? 
 

Externrevisorer 
Inledande frågor 

1. Vill Du berätta kort om Dig själv? 
2. Vad har Du för position i företaget? 
3. Hur länge har Du arbetat som revisor? 
  
Internrevisionens uppbyggnad 
4. Hur vill Du definiera internrevision? 
5. Är det många av de företag Du reviderar som har internrevision? 
6. För vem anser Du att internrevisionen utförs? 
7. Hur är internrevisionen vanligtvis uppbyggd?  

7.1. På vems uppdrag sker internrevisionen enligt Din mening?  
7.2. Upplever Du någon skillnad mellan företag som har ett revisionsutskott och de som inte har det? 
7.3. Vem anser Du att internrevisionen brukar rapportera till i praktiken? 

8. Anser du att företag bör ha en egen internrevisionsavdelning, hyra in internrevisorer eller inte använda 
internrevisorer överhuvudtaget? 

9. Anser Du att internrevisionen i företagen generellt kan organiseras bättre i något av ovanstående avseenden? 
 
Interaktion med internrevisionen 

10. Vad anser Du är det huvudsakliga målet för internrevisionen i företagen? 
10.1. Tror Du att målsättningen uppnås? 
10.2. Anser Du att internrevision skapar värde åt företagen? 

11. Samarbetar Ni externa revisorer med de interna revisorerna? 
11.1. Hur ofta kommunicerar ni? 
11.2. Är detta tillräckligt? 
11.3. Finns det en bra kommunikation mellan er? 
11.4. Upplever Du att internrevisionens arbete kan vara värdefullt för Er externa revisorer? 
11.5. Kan Ni använda Er mer av internrevisorernas kompetens? 

12. Vilka faktorer bedömer Du när Du ska avgöra hur tillförlitligt internrevisionens arbete är? 
12.1. Vilka problem kan finnas?  

13. Vilka gränser upplever Du att lagstiftningen sätter för samarbete med de interna revisorerna? 
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14.  Finns det något som skulle kunna förändras för att öka värdet på samarbetet med de interna revisorerna? 
 
Internrevisorernas kompetens 

15. Har Du någon uppfattning om vilka kompetens- och utbildningskrav som normalt ställs på företagens 
internrevisorer? 

16. Anser Du att internrevisorer generellt har mer kompetens idag jämfört med tidigare? 
17. Anser Du att internrevisorer ska sträva efter att certifiera sig? 

17.1. Har Du mer förtroende för en internrevisor som är certifierad? 
17.2. Vad anser Du om CIA? 

 
Utveckling 

18. Hur ser Du på internrevisionens utveckling? 
18.1. Tror Du att internrevisorer har blivit mer betydelsefulla i och med den nya reglering som tillkommit, 

bland annat Koden? 
18.2. Har internrevisorer fått högre status på senare år? 

 
19. Finns det något Du önskar tillägga eller förtydliga? 
 

Internrevisor på företag 
Inledande frågor 
1. Vill Du berätta kort om Dig själv? 
2. Vad har Du för position i företaget? 
3. Hur länge har Du arbetat som internrevisor? 
  
Internrevisionens uppbyggnad 

4. Hur vill Du definiera internrevision? 
5. Hur länge har företaget Du arbetar för haft internrevision? 
6. För vem anser Du att internrevisionen utförs? 
7. Hur är internrevisionen uppbyggd?  

7.1. Hur många arbetar med internrevision i företaget? 
7.2. På vems uppdrag sker internrevisionen? 
7.3. Har företaget ett revisionsutskott?    
7.4. Vem rapporterar internrevisionen till? 
7.5. Vem ger Dig direktiv? 

8. Anser Du att internrevisionen i företaget kan organiseras bättre i något av ovanstående avseenden? 
 
Internrevisionens syfte och arbetsområden 
9. Vad anser Du är det huvudsakliga målet för internrevisionen i företaget? 

9.1. Uppnås målsättningen? 
10. Vilka uppgifter har Du som internrevisor på företaget? 

10.1. Vilken är den huvudsakliga uppgiften för företagets internrevision? 
10.2. Delar Du styrelsens/ledningens uppfattning om vad som är den viktigaste uppgiften för 

internrevisionen? 
10.3. Har Ni mallar att arbeta efter? 

10.3.1. Om ja; Hur fungerar det? 
10.4. Arbetar internrevisionen aktivt med att identifiera möjligheter till utveckling? 
10.5. Skapar internrevisionen värde åt alla funktioner inom företaget? 
10.6. Vilken funktion/enhet får ut mest av internrevision enligt Din åsikt? 
10.7. Anser Du att internrevisionen skapar värde åt ”icke-finansiella” stabsfunktioner, till exempel HR-

avdelningen 
11. Samarbetar Ni på internrevisionen med de externa revisorerna? 

11.1. Hur ofta kommunicerar ni? 
11.2. Är detta tillräckligt? 
11.3. Finns det en bra kommunikation mellan Er? 
11.4. Upplever Du att de externa revisorerna har förtroende för Er som arbetar med internrevision? 
11.5. Finns det något som skulle kunna förändras för att öka värdet på samarbetet mellan företagets intern- 

och externrevision? 
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12. Hur används internrevisionens rapporter? 
12.1. Brukar rapporterna leda till förändringar? 
12.2. Har Du några exempel? 
12.3. Anser Du att Dina åsikter och förslag tas tillvara av företagsledning och styrelseledamöter? 

13.  Hur ser Din kontakt med styrelsen ut? 
13.1. Hur ofta kommunicerar Ni? 
13.2. Vad avhandlas då Ni har kontakt? 
13.3. Tror Du att ert arbete skapar värde och underlättar för styrelseledamöter och företagsledningen? 
13.4. Vad skulle kunna förbättras för att internrevisionen skulle ha möjlighet att tillföra mer? 

 
Internrevisorernas kompetens 

14. Vilka kompetens- och utbildningskrav ställs på företagets internrevisorer? 
15. Anser Du att internrevisorer generellt har mer kompetens idag jämfört med tidigare? 
16. Anser Du att företaget till fullo utnyttjar Din och övriga internrevisorers kompetens? 
17. Anser Du att internrevisorer ska sträva efter att certifiera sig? 

17.1. Är Du certifierad? 
17.2. Vad anser Du om CIA? 

18. Hur kontrolleras internrevisionen? 
18.1. Hur sker uppföljningen av Ert arbete 
18.2. Anser Du att kontrolleringen och uppföljningen av internrevisionens arbete fungerar bra?  

 
Utveckling 

19. Hur ser Du på internrevisionens utveckling? 
19.1. Känner Du att internrevisorer har blivit mer betydelsefulla? 
19.2. Har Ni internrevisorer fått högre status i företaget? 

20. Har Koden, COSO, eller SOX påverkat internrevisionen? 
20.1. Finns det andra regler eller rekommendationer som har påverkat? 
20.2. Anser Du att internrevisionen har blivit mer betydelsefull i och med de nya regler som tillkommit? 
20.3. Har den nya regleringen medfört någon konkret förändring i företaget? 

21. Är det viktigt att enheterna i företaget förstår att internrevisionen skapar värde åt dem i stället för att bara se 
det som en övervakning? 

 
22. Finns det något Du önskar tillägga eller förtydliga? 


